
1 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO EDMILSON PEREIRA SILVA JUNIOR 

 

 
 

 

MAL-ESTAR EM TEMPOS ACELERADOS: 

PERFORMANCE, AUTONOMIA E SOFRIMENTO DEPRESSIVO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2018 



2 
 

 

 

RAIMUNDO EDMILSON PEREIRA SILVA JUNIOR 

 
 
 
 
 
 

 

MAL-ESTAR EM TEMPOS ACELERADOS: 

PERFORMANCE, AUTONOMIA E SOFRIMENTO DEPRESSIVO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Psicologia. Área de 

concentração: Sujeito e Cultura na Sociedade 

Contemporânea 

 
Orientador: Prof.(a) Dr.(a) M. Fátima Vieira 

Severiano. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA – CE 

2018 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
RAIMUNDO EDMILSON PEREIRA SILVA JUNIOR 

 
 

 

MAL-ESTAR EM TEMPOS ACELERADOS: 

PERFORMANCE, AUTONOMIA E SOFRIMENTO DEPRESSIVO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, do Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para a obtenção do título de Mestre 
em Psicologia. Área de concentração: Sujeito e 
Cultura na Sociedade Contemporânea. 

 
Defendida em: 23/11/2018 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Maria de Fátima Vieira Severiano (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Karla Patrícia Holanda Martins 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Soares Coelho 

 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

 

 

 

 
 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos nós, atrasados. 



6 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Tia Raimundinha, pelos vários e ininterruptos esforços para sustentar as condições 

imprescindíveis de minha formação pessoal e profissional; minha eterna gratidão pelas 

condições que me foram presenteadas e pela escolha de amor incondicional que fez e faz. 

À Fátima Severiano, minha orientadora, professora querida e fonte de inspiração 

profissional. O meu muito obrigado pela dedicação e seriedade que marcam seu trabalho 

acadêmico, pelo afinco e disponibilidade atenta no acompanhar deste trabalho, e pela 

paciência e compreensão necessárias que extrapolaram o registro dessa escrita. 

À Milena Oliveira, prima-irmã, minha mais cara inspiração familiar, pelo apoio e 

incentivo para que eu conseguisse sustentar minhas escolhas diante das adversidades. 

À Danusa Colares, pelo apoio incondicional e por se fazer presente mesmo na ausência. 

À Jéssica Rodrigues, pelo apoio confessional e identificatório na trajetória acadêmica e 

fora dela. 

Ao Rafael Martins, grande amigo do peito que, sem saber, muito me ajudou na trajetória 

acadêmica e na necessária inspiração literária. 

Aos meus caros amigos do peito Ádamo Figueiredo, Caio Mota e Gustavo Jorge, por se 

fazerem presentes sempre que possível e necessário. 

À Cláudia Mont’Alverne, por me desafiar a cada momento e permitir que eu me torne 

mais do que suponha ser possível. 

À Karla Martins, exemplo profissional, que acompanha minhas investidas acadêmicas 

desde a graduação e pela disponibilidade em participar da banca de qualificação e 

avaliação final deste trabalho. 

Ao professor Jorge Coelho, pela disponibilidade instantânea em compor a banca de 

avaliação de um momento acadêmico tão importante. 

 



7 
 

 

À Danyelle Aragão, minha companheira de orientação, pela disponibilidade sensível e 

identificação atenta diante das demandas do mestrado. 

Ao Valdemir Queiroz, pela disponibilidade com que sempre se mostrou diante dos 

compartilhamentos de material acadêmico e interlocuções profícuas. 

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP) pelo fomento proporcionado. 

A todos aqueles que depositaram sua confiança no meu trabalho e me desafiaram a 

encontrar mais perguntas do que respostas nos atendimentos clínicos. 

Aos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a construção desse caminho. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É preciso desafiar a tirania da velocidade absoluta.” 
(Peter Pál Pelbart) 



9 
 

 

RESUMO 
 

  
No decorrer dos últimos dois séculos, os elevados níveis de desenvolvimento 

tecnocientífico globalizado fomentaram possibilidades para a concretização dos ideais 

iluministas de emancipação humana, individualidade e felicidade, principalmente no que 

concerne ao progressivo domínio do homem sobre a natureza e ao avanço de uma 

racionalidade humana promotora, ao nível do indivíduo, de maior autonomia e liberdade. 

Todavia, a dinâmica social atual apresenta-se marcada pelo paradoxo entre o progressivo 

desenvolvimento tecnocientífico e a crescente escassez de tempo na rotina do homem 

contemporâneo, resultando em outros impasses, inclusive em seu tempo livre. No 

contexto da atual sociedade tecnológica de consumo, em que o próprio desejo tende a 

subordinar-se à lógica do mercado, outro paradoxo é observado: uma intensificação do 

mal-estar contemporâneo, marcado pelo caráter imperativo dos ideais de performance, 

felicidade e autonomia, demandados em todas as esferas da vida, e a figura proeminente 

do sofrimento e do estado depressivo. Ante o exposto, este estudo visa refletir sobre as 

relações entre a dinâmica social acelerada, mediada pelas novas tecnologias e marcadas 

pela progressiva instrumentalização da ação e do pensamento, e os processos de 

subjetivação propulsores das atuais formas de mal-estar psíquico. Metodologicamente, a 

pesquisa caracteriza-se pela natureza teórico-crítica, eminentemente qualitativo, ao trazer, 

como elemento indiciário da lógica instrumentalizante, o discurso do Coaching – discurso 

este representativo e marcado por ideais performáticos e consoantes com a lógica 

neoliberal – em articulação dialética com uma reflexão crítica a partir do referencial 

teórico-metodológico da Teoria Crítica e da Psicanálise. Em termos de elementos 

conclusivos, observa-se que o fenômeno de aceleração social é transversalizado pela 

profusão de uma série de aparatos tecnológicos, pela pulverização midiática de ideais de 

performance em várias esferas da vida e pela promoção de um cenário político neoliberal 

marcado por um ideário acerca da autonomia individual. Tal conjuntura social aponta para 

o desenvolvimento de uma lógica instrumentalizante que reverbera, em termos dos 

impasses psicossociais, na hegemonia da pura racionalização da atividade humana e, em 

última instância, ao nível das implicações psicopatológicas, a instrumentalização frente 

ao sofrimento psíquico. 

 

Palavras-chave: Mal-estar. Performance. Aceleração. Sofrimento depressivo. Teoria 

crítica 
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ABSTRACT 

 

Throughout the last two centuries, the fast and globalized technical and scientific 

development have fomented new possibilities for the materialization of the iluministic 

ideals of human emancipation, individuality and happiness. Specially the progress in the 

human dominion over its natural environment and the advance of human rationality which 

promotes, at the individual level, more autonomy and freedom. However, the current 

social dynamics is marked by the paradox between the techno-scientific development and 

the growing scarcity of time in the routine of the contemporary man. In the context of the 

today's consumption oriented technological society, in which desire itself is driven by the 

logic of the market, another paradox is observed: an intensification of the contemporary 

ill-beeing, branded by the imperative character of the ideals of performance, happiness 

and autonomy, demanded in all levels of human life, and the proeminent picture of the 

suffering and of the depressive state. In view of this, this work aims at pondering the 

relationship between the accelerated social dynamics, mediated by the new technologies 

and marked by the progressive instrumentalization of both thought and action, and the 

subjectivization processes which propel the current ways of psychic ill-beeing. 

Metodologicaly, this research is characterized by its theoretic-critical nature, bringing as 

the main element of the instrumentalization ideas the Coaching Dialetics - a dialetics 

which represents, and is marked by, the performatic ideals and which is in tune with the 

neoliberal thoughts. This is analyzed from the theoretical-methodological viewpoint of 

Critical Theory and PsychoAnalysis. As conclusions, it was observed that the social 

acceleration phenomena is streamed by the profusion of a series of technological devices, 

by the pulverization, with the help of the media, of the ideals of performance in all levels 

of human life and by the fomenting of a neoliberal political stage, marked by the idea of 

individual autonomy. This social structure points towards the development of an 

instrumentalization dialetics which ressonates, in terms of psychosocial issues, in the 

hegemonics of the pure rationalization of human activity and, as a final result, in 

psychopathological implications in terms of the instrumentalization of the approach to 

the psychic suffering. 

 

Keywords: Ill-beeing. Performance. Acceleration. Depressive suffering. Critical theory 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa dar prosseguimento às investigações inicialmente 

empreendidas e desenvolvidas a partir da minha experiência de pesquisa1  e de seus 

desdobramentos 2 , ambos orientados pela Prof.(a) Dr.(a) Maria de Fátima Vieira 

Severiano. Os referidos trabalhos originaram-se do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e estão vinculados 

à linha de pesquisa Subjetividade e Cultura do Consumo, do Laboratório de Psicologia 

em Subjetividade e Sociedade (LAPSUS) vinculado ao Departamento de Psicologia da 

referida universidade. 

Partindo das supracitadas pesquisas, ampliadas ainda pela minha experiência 

clínica como psicólogo, ficou evidente o quanto as mudanças de um mundo globalizado, 

atravessado pelos discursos midiáticos e mediado pelos inúmeros aparatos e dispositivos 

tecnológicos, se estabeleceram na dinâmica sociocultural, com tal magnitude e 

intensidade que empreenderam marcas e inseriram outras forças nos processos de 

subjetivação contemporâneos. Em consonância com o material teórico estudado e a 

realidade clínica, as inovações e possibilidades instauradas no cerne social apontam para 

ressonâncias significativas no que concerne à relação do homem consigo mesmo, com o 

outro e com o tempo − em seu uso e administração. 

Em diálogos realizados com outros profissionais clínicos 3 , observou-se o 

sobressalto de relatos das queixas dos pacientes que revelavam uma insatisfação 

generalizada, ordinariamente, relacionada ao não alcance dos ideais e expectativas de 

realização pessoal e de felicidade depositadas sobre si. Com grande regularidade, há 

menção, no setting de análise, à incapacidade, à impossibilidade, à impotência e à 

estagnação frente às aspirações postas, tanto de si para consigo mesmo, quanto àquelas 

																																																																				
1Projeto de pesquisa ‘Novas formas de interseção entre Tempo livre” e “Tempo de Trabalho”: as tecnologias 
informacionais na aceleração/controle da vida nas sociedades de consumo’, desenvolvido no período de 
agosto de 2013 a julho de 2014, sob orientação da Profa. Dra. Maria de Fátima Vieira Severiano. 
 
2Trabalho intitulado “O esgarçamento dos afetos: aceleração, experiência e depressão na 
contemporaneidade”, apresentado no XVIII Encontro Nacional da ABRAPSO, em 2015. E o estudo 
nomeado ‘Novas formas de interseção entre Tempo livre” e “Tempo de Trabalho”: as tecnologias 
informacionais na aceleração/controle da vida nas sociedades de consumo’, apresentado nos Encontros 
Universitários 2014 da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
 
3Profissionais das mais diversas áreas como a Fonoaudiologia, a Terapia Ocupacional e a Medicina 
(especificamente, a Psiquiatria) nos encontros científicos-acadêmicos promovidos pelo Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pelo Centro de Referência à Infância (INCERE). 
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advindas mais particularmente do outro, isto é, do laço social, sob os indícios de fracasso, 

culpa e vergonha, resultando em um sofrimento psíquico marcado pelo abatimento 

depressivo nos mais diversos quadros, patológicos ou não. Assim, diante deste contexo, 

destaca-se o paradoxo entre a queixa acerca da escassez de tempo, no registro do sujeito, 

e a divulgação de um discurso social acerca da felicidade. 

A “sintomatologia” inerente às queixas remetiam ao sentimento de inadequação, 

à falta de sentido da vida, ao sentimento de vazio, ao exílio em relação ao mundo e à 

relação com o tempo mais lento dos ditos estados depressivos 4 . Foi seguindo, 

inicialmente, nessa direção que emergiu uma série de interrogações pertinentes tanto ao 

campo dos processos de subjetivação 5  – com ênfase na construção identitária e no 

reconhecimento social −, quanto ao campo das psicopatologias (especificamente quanto 

ao sofrimento depressivo) em termos de suas implicações no que concerne à dimensão 

social e cultural. Do que nos fala o sofrimento emergente em um “tempo acelerado”? Que 

elementos sociais podem ser apontados como importantes aspectos que perpassam o 

sofrimento marcado pelos estados depressivos na contemporaneidade? 

A partir de tais prerrogativas acerca das contingências contemporâneas, seguindo 

a construção de um pensamento crítico e dialético, juntamente com a escuta clínica dos 

pacientes, fez-se pertinente interrogações acerca das atuais contingências para se pensar 

os ideais de autonomia e liberdade do indivíduo contemporâneo face às inúmeras 

demandas nos mais vastos registros da vida. Com frequência, no consultório, emergiam, 

nos discursos dos pacientes, uma queixa não apenas diante das incontáveis demandas, 

responsabilidades e obrigações relacionadas às atividades na rotina diária, mas também 

uma espécie de discurso ecoava, fazendo emergir uma questão quanto à escassez de 

tempo, que transversalizava os mais diferentes estados de sofrimento psíquico, revelando 

																																																																				
4Neste estudo, consideramos que o termo estados depressivos abarca uma série de fenômenos, desde a 
tristeza profunda, o luto, a melancolia, a depressão, entre outras. A título de delimitação de um campo de 
pesquisa, optamos por reunir indistintamente os estados que abarcam os fenômenos depressivos, a 
melancolia, a depressão, assim como os estados de luto, luto patológico e a tristeza profunda, entre outros, 
sob o termo estados depressivos, todos estes como partes integrantes de um campo maior, a saber, o campo 
das depressões (LAPLANCHE, 1987). 
 
5Para fins práticos e com intuito descritivo, o termo processo de subjetivação, assim como o termo 
subjetividade, será tratado, no decorrer deste trabalho, como correlato à identidade ou ao seu processo de 
constituição subjetiva, como habilidade metal do indivíduo se dar unidade e ipseidade, bem como, e 
principalmente, a capacidade de exercer sua racionalidade. Da mesma forma, os termos indivíduos e sujeitos 
serão usados como equivalentes. 
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impasses significativos referentes à relação da experiência temporal e seus efeitos 

constitutivos de subjetividades e sociabilidades. 

Tanto na literatura científica, quanto na praxe da clínica psicológica, teoria e 

prática convergiam para inúmeros questionamentos sobre a relação do tempo com o 

sujeito contemporâneo atravessada, intrinsecamente, por um discurso social amplo e 

ordinário marcado por imperativos ou apologias à performance e ao alto desempenho, 

associando-se as capacidades máximas a ideais de felicidade, qualidade de vida, 

realização pessoal e sucesso. Esta relação tornou-se ainda mais notória na medida em que 

se observava a frequência e a pregnância da temática do tempo − em interface com um 

enunciado difundido nos mais diferentes âmbitos da vida marcado por demandas 

ininterruptas sustentada por ideais hiperbólicos de performance e desempenho colocados 

como signos pertinente a uma pretensa felicidade. A maximização das habilidades 

humanas, o fomento de um consumismo e a divulgação de ideais de níveis altíssimos 

quanto as atividades laborais passam a marca e associar-se aos mais diferentes estados de 

sofrimento psíquico. 

A escassez de tempo, por sua vez, atravessa não apenas o registro intrínseco da 

clínica psicológica, todavia, estende-se e alastra-se no tecido social. Atualmente, é 

comum assistir, ler e escutar afirmativas como “Eu não tenho tempo!” e suas variações 

no senso comum, bem como nos mais diversos meios de comunicação6 de massa, digitais 

ou não. Portanto, diante da clara visibilidade que a categoria tempo passou a ocupar no 

discurso dos pacientes, bem como da marca aplicada do fenômeno correspondente aos 

ideais jubilosos de uma felicidade performática, questiona-se: de que tempo “feliz” é esse 

que dispomos? 

Sabe-se que estudar algumas especificidades do indivíduo na sociedade tem sido 

um propósito e um exercício de muitos teóricos e cientistas nos mais diversos âmbitos. 

No que concerne à área da Psicologia Social Crítica, em sua vertente sociológica, e 

apostando em uma perspectiva dialética, a Teoria Crítica surge como importante 

instrumento de investigação nos impasses e questionamentos da relação indivíduo-

																																																																				
6Refiro-me aqui às publicações como os artigos da repórter Eliane Brum intitulados “Os robôs não nos 
invejam mais” (24/11/2011) divulgados pela Revista Época, como também, “A vida sem pausas” (24/05/15) 
e “Exaustos-e-correndo-e-dopados” (04/06/2016) veiculados pelo Jornal El País; os do jornalista Jaime 
Rubio Hancock “Em defesa da procrastinação / Contra a procrastinação (você escolhe)” (07/10/2014) e 
“Trabalhe melhor para trabalhar menos” (08/04/2015), Jornal El País; e de Miriam Subirana, “O cansaço 
mental” (27/01/2015); dentre outros. 
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sociedade, focalizando, principalmente, questões sobre os novos modos de dominação e 

opressão ideológica, e controle social no campo da cultura. 

Seguindo, portanto, os pressupostos da Teoria Crítica – mais particularmente, a 

Escola de Frankfurt – enquanto uma abordagem teórica que se contrapõe à teoria 

tradicional, de matriz cartesiana, e convidando os tensionamentos entre teoria e prática, 

indivíduo e sociedade, pensar criticamente os fenômenos que assolam os indivíduos 

significa considerá-los em articulação dialética. O estudo frente a tais fenêmenos, 

considerando seu contexto histórico, econômico, político e social, e levando em conta 

suas rupturas e continuidades, se faz imprescindível, de modo que: 
 
(...) pensar o psiquismo de um indivíduo sem levar em conta sua determinação 
social é perder o indivíduo em questão ou impor a ele a explicação do que ele 
não é. Da mesma forma é uma violência pensar um indivíduo como fruto do 
social sem resguardar ao menos teoricamente um limite para sua autonomia e 
particularidade. Tal proeza levaria à generalização e à universalização do 
indivíduo, apagando ou enfraquecendo suas diferenças e resistências em 
relação à sociedade (RAMOS, 2004, p.23). 
 

Desta feita, privilegiando os fatores sociais implicados no sofrimento psíquico, 

ancora-se na interlocução entre os estudos realizados mais precisamente pelos autores da 

dita primeira geração − Max Horkheimer, Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse − e as 

teorizações e os argumentos de alguns psicanalistas contemporâneos. Em tal interseção, 

procurou-se dar relevo às questões que orbitam a pedra angular dos paradoxos e das 

ambivalências em termos de autonomia e liberdade individuais frente a conjectural 

sociocultural marcada por novas, mais refinadas e complexas forças pertinentes ao 

fenômeno de dominação e controle social. 

A cultura contemporânea quanto a sua temporalidade se apresenta, fortemente, 

marcada pela mobilidade, flexibilidade e instabilidade. Isso se deve, em grande escala, ao 

fenômeno da globalização que colocou o mundo, progressiva e potencialmente, em estado 

de mudança ao instalar-se como processo de aprofundamento internacional da integração 

nas diferentes esferas − econômica, social, cultural e política. Nesse contexto de constante 

transformação, destacam-se as marcas impingidas pelo consumo, pela política do 

neoliberalismo e pelo avanço tecnocientífico. Tal metamorfose da conjuntura 

macroestrutural colocou em plena vigência a ebulição dos contatos, trocas e 

compartilhamentos globais que, por sua vez, colocaram na cena um universo marcado 

pela variedade, diversidade e a pluralidade, inclusive, fazendo-se presente nos mais 

variados discursos, opções e possibilidades nos mais diferentes âmbitos da vida dos 

sujeitos. 
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As reconfigurações da contemporaneidade, assim, se apresentam numa 

conjuntura fortemente marcada pelas mudanças, ou mutações como acredita Adauto 

Novaes (2008; 2009; 2012;), pelos elementos da surpresa e da inovação que − 

considerando as intensas interações e seus fluxos −, se apresentam recorrentes e 

ininterruptas, fazendo emergir a figura do excesso (BIRMAN, 2012, 2014; ROLNIK, 

1997; RUDGE, 2006;). A abundância de discursos, das informações e, certamente, das 

demandas, bem como seus artifícios e meios superlativos, colocam, no território da 

subjetividade, “uma constante mestiçagem de forças [que] delineia cartografias mutáveis 

e coloca em cheque seus habituais contornos” (ROLNIK, 1997, p.19). Vê-se, portanto, 

que não se trata apenas de uma mudança quantitativa, mas sobremaneira, quanto a 

promoção de uma racionalidade performática que atravessa os processos de subjetivação 

e os elementos constituintes da identidade individual. 

No recente relatório da ONU denominado “Depression and Other Common 

Mental Disorders: Global Health Estimates”7 (“Depressão e outros distúrbios mentais 

comuns: estimativas globais de saúde”, em tradução livre), publicado no início de 2017, 

o diagnóstico de depressão surge como a principal causa de incapacidade em todo o 

mundo. Segundo o relatório, estima-se que 4,4 por cento da população mundial sofra de 

depressão, representando um aumento de 18 por cento no número de pessoas que vivem 

com depressão entre 2005 e 2015. 

Sabe-se, contudo, que o fenômeno da depressão é amplo a tal ponto que se tem 

um grande volume de publicações e a quantidade de pesquisas que abordam o assunto é 

crescente no mundo todo, desvelando a relevância que a temática assumiu na atualidade. 

Todavia, na comunidade científica, não há consensos em torno dos inúmeros aspectos que 

cercam o fenômeno depressivo, de tal maneira que o seu cenário se constitui em franco 

debate. Questões como homogeneidade ou heterogeneidade do fenômeno depressivo, 

seus fundamentos psíquicos e/ou neuroquímicos, a abordagem distinta entre neurose ou 

psicose, a estrutura unitária particular ou afeto básico, as várias definições etiológicas e 

as distinções dos quadros, as definições dos termos, a caracterização como “doença da 

alma” ou da “natureza humana”, dentre outras tantas abordagem − que remetem, 

inclusive, às obras dos filósofos, escritores trágicos e médicos da Grécia antiga −, relevam 

																																																																				
7Relatório oficial disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-
MER-2017.2-eng.pdf;jsessionid=44833E59F7750BD80BBB350240A78191?sequence=1 (Acesso 
realizado em 05/06/2017). 
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a complexidade dos estados depressivos e envolvem os mais diferentes pesquisadores, 

não apenas da área da saúde. 

Curiosamente, seguindo os indícios epidêmicos sobre a depressão, observa-se 

que esta questão tem ganhado força e visibilidade tanto no que diz respeito às teorizações 

e às investigações no campo das Ciências Humanas, quanto no que concerne às 

investigações empreendidas no cerne das avançadas pesquisas nas Ciências Naturais, 

mais particularmente, na Neuropsiquiatria8 e Neurobiologia. Além, claro, de produções e 

divulgações nos diversos veículos de comunicação, como a internet 9 . Todavia, a 

abordagem acerca do sofrimento depressivo aqui realizada limita-se a sua interlocução 

com uma dinâmica social marcada duplamente pelo ritmo acelerado e pelos imperativos 

de performance e ideais de autonomia, socialmente difundidos. 

Longe de propor uma leitura minuciosa e exaustiva acerca do estatuto atual da 

depressão na clínica psicanalítica, este trabalho situa-se na interseção entre o registro 

particular da clínica e a dimensão social que marca, com frequência, o sofrimento 

depressivo. Assim, na literatura escolhida, privilegiou-se aquelas que abordam o 

sofrimento psíquico − em especial o depressivo − tomado como sintoma social, isto é, em 

articulação dialética e crítica com os determinantes culturais e sociais (BIRMAN, 2012, 

2014; BOUGUESE, 2004; DUNKER, 2015; EHRENBERG & BOTBOL, 2004; 

EHRENBERG, 1993/2010; HAN, 2015, 2017; KHEL, 2007, 2009, 2017; 

ROUDINESCO, 2000, 2006;). É notória a vinculação do sofrimento psíquico depressivo 

às contingências socioeconômicas, políticas e culturais contemporâneas, justificando, 

pois, a pertinência deste estudo na referenciada linha de pesquisa Sujeito e Cultura na 

Sociedade Contemporânea, cujo compromisso situa-se no debate crítico e ético acerca da 

cultura vigente. 

Desta feita, o presente estudo se debruçou sobre o objetivo primeiro de refletir 

acerca da relação entre os ideais de performance e autonomia e o fenômeno da aceleração 

social na produção do mal-estar contemporâneo, com vistas à compreensão das atuais 

																																																																				
8Refiro-me aqui, de forma abrangente, a estudos como a tese de doutorado de Guilherme Nogueira Mendes 
de Oliveira intitulada “Aspectos neuropsiquiátricos da depressão na epilepsia do lobo temporal”, vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
9Menciono aqui artigos como “O depressivo na contramão” (30/11/2009), de Eliane Brum, publicado no 
site da Revista Época e “Excesso ou falta de sentido?” (16/07/2015) e “A felicidade é deprimente” 
(29/10/2015) ambos de autoria do psicanalista e ensaísta Contardo Calligaris no site do Jornal Folha de São 
Paulo. 
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formas de sofrimento psíquico, mais particularmente aquele caracterizado pelo 

abatimento depressivo. A partir, portanto, da hipótese de que a pregnância e a 

pulverização das demandas de desempenho implicam atravessamentos importantes na 

constituição subjetiva, procurou-se localizar elementos propulsores de uma dinâmica 

individual e social circunscrita por uma temporalidade acelerada. Desta feita, a crítica de 

modo geral é tecida não ao “indivíduo puro”, mas, particularmente, às forças e ao modo 

como estas se estabelecem privilegiando a lógica mercantil do capital em detrimento da 

lógica do desejo, face pertinente ao microcosmo do sujeito. 

Todavia, as questões pertinentes à autonomia dos indivíduos, bem com a 

pretensa “liberdade do novo homem” − como celebram algumas matrizes teóricas − 

merecem uma atenção mais aguçada à medida que também se sofisticam novas práticas, 

estratégias e formas de dominação, opressão, alienação e controle sociocultural. Assim, 

considerando que os impasses intrínseco à relação entre o indivíduo e sociedade se 

reatualizam, faz-se necessário, como um primeiro passo na direção da investigação acerca 

dos processos de subjetivação contemporâneos, revisitar as concepções do Iluminismo a 

partir da perspectiva frankfurtiana de progresso tecnicocientífico 10  e progresso 

emancipatório, autonomia, racionalidade e individualidade, relacionando-os com 

impasses ao nível das configurações socioculturais, isto é, com o estatuto atual do 

conceito freudiano de mal-estar (FREUD, 1930/2010). 

A autonomia e liberdade individual, em seu estatuto atual, emerge, pois, de um 

contexto de reconfiguração social e, consequentemente, de uma mudança na posição do 

indivíduo, isto é, do paradigma cosmocêntrico para o modelo antropocêntrico. Nesse 

sentido, destaca-se com frequência os fenômenos e aspectos sociais e culturais marcados 

pelo enfraquecimento das antigas instâncias doadoras de identidade como a família, a 

religião e o trabalho (COSTA, 2005; SEVERIANO & ESTRAMIANA, 2006; 

ROUANET, 1993;), pela ascensão da publicidade como instância simbólica mediadora 

(BAUDRILLARD, 1970; SEVERIANO, 2001/2007;), e pelos desdobramentos 

resultantes do desenvolvimento tecnocientífico (ADORNO & HORKHEIMER, 

1947/1985; DUPUY, 2012; MARCUSE, 1982; SIBILIA, 2002; SODRÉ, 2006;) – 

																																																																				
10O uso do termo “tecnocientífico(s)” aplicado neste trabalho refere-se a nomeação, de maneira mais 
inclusiva e abrangente, de um conjunto de dispositivos, aparelhos, meios, objetos e produtos provenientes 
da Tecnociência. Esta, por sua vez, define-se como a “um tipo de saber hegemônico; isto é, com a fusão da 
ciência (que é um saber-saber) e a técnica (que é um saber-fazer)” (SIBILIA, 2005, p.40). 
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inclusive, com efeitos significativos quanto a velocidade de produção e consumo de bens 

e mercadorias. 

Nessa dinâmica macroestrutural marcada pelo desenvolvimento da técnica e da 

ciência e consequente secularização e desencantamento do mundo, destaca-se fortemente 

a hegemonia da intelectualização e da instrumentalização, de modo que a razão desponta 

como forte força ordenadora da relação do homem com a natureza/mundo, com seus 

semelhantes e consigo mesmo. A presença da racionalização e o nascimento do indivíduo 

“livre” da opressão maciça do obscurantismo e da irracionalidade do mito destacam-se 

como ideais da mentalidade filosófica do Iluminismo na mesma medida que fomentavam 

outras formas da organização societária e diferenciação econômica e administrativa 

(ROUANET, 1993; SEVERIANO & ESTRAMIANA, 2006). 

É a partir do apelo à razão que desponta o desenvolvimento da técnica e de seu 

maquinário, proporcionando inúmeros avanços do homem sobre a natureza e a expansão 

da ideia de progresso por vários âmbitos passando pela ciência, pela cibernética, pela 

robótica e pela informática. Resultado do desenvolvimento tecnocientífico, tem-se a 

potencialização das mais diversas atividades humanas atravessadas agora pela 

automação, pela informatização, pela virtualização da informação e da comunicação, 

assim como pela miniaturização dos dispositivos em forma de prótese11, proporcionando 

ao indivíduo a realização de atividades e tarefas de forma simultânea, interativa e sem 

fronteiras. 

Desta feita, após revisitar as concepções que recaíam sobre o indivíduo na 

modernidade, a segunda etapa deste trabalho divide-se em duas principais investigações 

acerca das particularidades com que é marcada a posição deste na contemporaneidade, 

especificamente no que diz respeito aos elementos vigentes que incidem sobre o processo 

de individuação e elaboração de uma posição marcada pela autonomia e liberdade 

individual. Para este fim, realizou-se uma investigação acerca dos aspectos promotores 

da individualidade ao nível da cultura atual − mas não desvinculado dos 

desenvolvimentos do maquinário tecnológico − despontando, mais particularmente, as 

forças pertinentes ao consumo na subjetividade, no que se refere à esfera da cultura, e a 

																																																																				
11Já a sua época, Freud, em seu escrito “O mal-estar na civilização” (1930), sinalizava os anseios humanos 
por tornar-se um “Deus de prótese” que marcavam os impulsos e interesses por conquistas e inovações 
tecnológicas. 
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conjuntural socioeconômica marcada pelo neoliberalismo, no que concerne ao âmbito da 

política. 

Tal contexto é pensado a partir da inserção em uma sociedade de consumo, de 

modo que, este passa a transversalizar e a mediar as relações inter e intra humanas sob o 

paradigma das relações mercantis (BAUDRILLARD, 1970; SEVERIANO, 2007;). Isto 

é, pensa-se o consumo como fonte de referência identitária, principalmente com a 

profusão dos “estilos de vida” e a segmentação de mercado, o que, por sua vez, finda por 

forjar um campo semântico próprio, constituído por códigos e signos particulares a sua 

lógica. Seguindo esta direção, tem-se, culturalmente, a produção de “individualidades 

estandardizadas” − mesmo diante daqueles que não possuem, a priori, condições 

financeiras e matérias para comprar −, tendo em vista que o consumo passa a circular sob 

ideais e caracteres a partir do discurso midiático e propagandístico. Tal prerrogativa, 

assinala que o consumo atinge um tal estatuto, na contemporaneidade, que ultrapassa a 

definição conceituada da atividade prática da compra de mercadorias, e estende-se em 

sua dimensão simbólica “na medida em que também consumimos imagens, lugares, 

tempos, pessoas e estilos de vida que por sua vez significam e prescrevem determinados 

ideais, modos de ser, estar, amar e sentir” (SEVERIANO, 2013, p. 272). 

Vale, pois, salientar, que o termo “sociedade de consumo” não implica, 

necessariamente, o estabelecimento de um mundo de abundância no qual a prática 

consumista se coloca para todos, mas que a prática do consumo e seus símbolos passam 

a atuar como mediadores na construção de identidades, isso é, nos processos de 

individuação e como aspecto intrínseco aos meios de vinculação e reconhecimento social. 

Desta maneira, faz-se também conveniente frisar que a chamada sociedade de consumo 

se constitui tão somente como uma das vastas formas históricas possíveis – inclusive, não 

se colocando como etapa a suplantar a dita “sociedade de produção”, já que se mostram 

absolutamente compatíveis e complementares −, de modo que, já se pressupõe o caráter 

eminentemente histórico do atual estatuto do consumo, balizando, portanto, as falsas e 

deformadas naturalizações. 

Ainda concernente a segunda etapa deste estudo, assinala-se algumas das 

contingências relacionadas ao campo da econômica e da política que atravessam o campo 

da subjetividade, bem como o da sociabilidade, afetando os processos de individuação. 

Na sociedade tecnológica, o sujeito defronta-se com efeitos práticos na sua rotina 

associados aos aspectos como volatilidade, a flexibilidade e a exacerbação da lógica 

concorrencial. Essas características do tempo atual, muito longe de se apresentarem 
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pontuais e circunscritas a âmbitos menores e particulares, revelam-se em sua magnitude 

na esfera pública e coletiva de modo que insere importantes forças no cenário 

sociopolítico, econômico e cultural marcado pela sedução do capitalismo e a ideologia 

neoliberal (DARDOT & LAVAL, 2016). 

Tais marcas findam por esfacelar, em alguma medida, o laço que une os sujeitos 

em virtude da “livre concorrência”, converte problemáticas éticas em questões de gestão 

empresarial, mina ideais coletivos, fomenta uma economia de satisfação cerrada nos 

investimentos individuais e, por fim, coloca a precariedade das normas e regras em termos 

de direitos de cidadania ao atrelar esta última à capacidade de consumo. Deste modo, a 

realidade neoliberal contemporânea aponta para uma dinâmica social na qual a posição 

do indivíduo é conclamada por um empreendedorismo associados por um heroísmo 

(EHRENBERG & BOTBOL, 2004; EHRENBERG, 1993/2010;) impregnado de 

aclamações sob os índices de autonomia e liberdade individual. 

É a partir deste discurso proclamador da ação individual e livre iniciativa do 

homem sobre o mundo, que agora, mais fortemente, operam as novas e nem sempre tão 

sutis formas de dominação e controle social, ao engendrar estratégias de internalização 

dos ideais de performance e autonomia – aos moldes de um novo “Yes! We can!”. Assim, 

a exploração do homem pelo homem – similar à nova “servidão voluntária” (LA BOÉTIE, 

2009) − ganha contornos ainda mais imprecisos, e, portanto, mais difíceis de serem 

discutidos, já que, por esta lógica, todo e qualquer impasse se aloca no puro registro da 

individualidade, descartando todo e qualquer incidência de fatores de instâncias 

superiores, como a política e a economia, inviabilizando, em certa medida, a mobilização 

na esfera pública. 

Na terceira e última etapa deste trabalho, alocam-se, mais detalhadamente, os 

efeitos ao nível da subjetividade, principalmente no que concerne aos impasses 

psicossociais e psicológicos de uma dinâmica social atravessada por uma lógica que 

preza, radicalmente, a eficácia quantitativa, a padronização e divulgação de ideais 

subjetivos com fins lucrativos puramente mercadológicos. O recorte aqui dado 

circunscreve-se, particularmente, nos ideais de desempenho e performance 

(EHRENBERG & BOTBOL, 2004; EHRENBERG, 1993/2010; FERRAZ, 2014; 

FREIRE FILHO, 2012; MATOS, 2008;) sob os conclames da autonomia e da liberdade 

individual e sua relação com o fomento de uma experiência subjetiva temporal marcada 

pela aceleração (MAIA, 2017; ROSA, 2012; SEVERIANO, 2013, 2017; TZIMINADIS, 

2017;). 
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No contexto de uma realidade social marcada por ideais de performance e 

imperativos de desempenho, em face de uma dinâmica acelerada, desponta-se uma série 

de consequência subjetivas e psicossociais sob o signo do mal-estar (BIRMAN, 2012, 

2014; BRUCKNER, 2002; FREIRE FILHO, 2010; KHEL, 2005; RAMOS, 2004; 

ROLNIK, 1997;), desde consequências ao nível do esgarçamento da experiência 

(BENJAMIN, 1933/1994, 1936/1980; KHEL, 2009; LAROSSA, 2002; SILVA, 2008;) − 

em termo de memória e produção simbólica, por exemplo −, às implicações na esfera do 

sofrimento psíquico. Na esfera dos impasses psicológicos localiza-se uma série de 

problemáticas que perpassam do estresse e da fadiga às questões propriamente ligadas à 

psicopatologia como: as compulsões, as fobias sociais, as toxicomanias, o transtorno do 

pânico, a bulimia, a anorexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

a síndrome de Burnout e a depressão, dentre outros. 

Diante de tal conjuntura, é, justamente, em uma cultura marcada pelo 

enaltecimento do discurso sobre uma autonomia, realização pessoal, felicidade e bem-

estar – que se faz presente nas mais diversas obras da literatura de autoajuda, bem como 

no discurso publicitário e midiático – que, paradoxalmente, destaca-se os crescentes 

números de pessoas que se dizem depressivas ou mesmo aquelas que, de fato, recebem 

um diagnóstico dessa ordem. Tal realidade, longe de representar apenas um aglomerado 

de problemáticas individuais, desvelam significativos entrelaces entre a cultura e o 

sofrimento psíquico dos sujeitos contemporâneos. 

O sofrimento depressivo aqui é eleito como ponto de inflexão na atualidade, na 

medida em que a partir dele pode-se traçar uma série de consonâncias e dissonâncias com 

a lógica sociocultural vigente. Portanto, a eleição do sofrimento psíquico depressivo aqui 

não é ingênua, mas sim concebida como mal-estar e expressão do sintoma social 

(BIRMAN, 2014; BOUGUESE, 2004; ESTEVES & GALVAN, 2006; HAN, 2015, 2017; 

KHEL, 2007, 2009, 2017; MENDLOWICZ, 2009; PERAN, 2016; ROUDINESCO, 

2000, 2006; SOUZA & FONTE, 2017;) resultado da tensão indivíduo-sociedade, isto é, 

como conflito psíquico e resultado de uma reorganização pulsional que revela a 

hegemonia da lógica do mercado em detrimento da lógica do desejo, não sem 

significativos efeitos prejudiciais ao nível da subjetividade. 

Em termos da abordagem metodológica, este estudo caracteriza-se pela natureza 

teórico-crítica, eminentemente qualitativo. Ao final deste trabalho, aponta-se, como 

elemento indiciário e micrológico, o discurso pertinente ao fenômeno do Coaching, 

considerando a visibilidade com que este se mostra na atualidade, inclusive nas mais 
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diferentes mídias12 e por apresentar-se como elemento ilustrativo da abordagem da lógica 

instrumentalizante das subjetividades e, ainda mais preocupante, do próprio sofrimento 

psíquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																				
12Toma-se, como exemplo, o texto de Christian Ingo Lenz Dunker intitulado “Coaching, curadores e outros 
psicoterapeutas” publicado em 08/03/2018 no site da revista Época; o artigo “Por que este professor quer 
que você demita o seu coach” de Claudia Gasparini divulgado na mesma revista em 20/02/2018; o texto 
“Cresce procura por cursos de coaching, mas falta regulamentação” de Mariana Lajolo no site da revista 
Veja, divulgado em 07/02/2018; dentre outros. 
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2 MAL-ESTAR CONTEMPORÂNEO: MODERNIDADE, TECNOLOGIA E 

AUTONOMIA 

 

“Os homens não só existem no plural, como todos os seres terrenos, mas também 

trazem em si mesmos uma indicação dessa pluralidade.” 

 (Hanna Arendt) 

 

No contexto da transição da modernidade para a contemporaneidade13, esta se 

anuncia como uma amálgama de aspectos e tendências, por vezes conflitantes, entre a 

continuidade e a descontinuidade histórica. A modernidade é definida, em relação à 

Antiguidade, com o surgimento do Renascimento no século XV, demarcando o declínio 

da organização feudal e a consolidação do capitalismo, bem como a marca da 

racionalização e diferenciação econômica e administrativa (SEVERIANO & 

ESTRAMIANA, 2006). Esse processo, que culminou na instituição e consolidação do 

moderno Estado capitalista-industrial e avança ao nível de desenvolvimento global, 

acarretou inúmeras consequências tanto ao nível sociocultural, quanto ao nível psíquico. 

Destaca-se, no âmbito filosófico, uma significativa ruptura em relação à 

concepção do homem no mundo, partindo do paradigma cosmocêntrico para o modelo 

antropocêntrico. A primeira perspectiva tomava o indivíduo apenas como mais um 

elemento submetido à ordem do universo e da natureza. A segunda visão afere os sentidos 

dos fenômenos à consciência intencional do sujeito e deposita o avanço do 

desenvolvimento a partir de sua ação no mundo. 

 Assim, conceber que a ruptura da modernidade se dá pela cisão com a 

perspectiva da tradição teocêntrica reposicionando o indivíduo, implica, 

consequentemente, eleger como ponto de inflexão o triunfo da racionalidade instrumental 

e o enaltecimento da ciência; cuja separação entre meios e fins findou por excluir do 

pensamento científico considerações invocando o valor, a perfeição, o belo, o sentido, o 

																																																																				
13A noção de “pós-modernidade” divulgada por Lyotard (1979) como enfraquecimento das “grandes 
narrativas” propõe um rompimento com a modernidade, suas instituições e sua epistemologia. Giddens 
(1991) sugere o termo “alta-modernidade” por não compreender como uma ruptura ou superação do 
moderno, mas sim a condensação de suas características. Bauman (2003) após utilizar indistintamente os 
vocábulos “pós-moderno” e “pós-modernidade” afirma preferir a expressão “modernidade líquida” frente 
às discordâncias quanto ao uso consensual. Outras denominações como “modernidade reflexiva” (Ulrick 
Beck, 1986) e “supermodernidade” (George Balandier, 1994) também são utilizadas. Contudo, não nos 
deteremos na análise pormenorizada deste conceito, privilegiando os termos “pós-modernidade” e 
“contemporaneidade” e entendendo a atualidade como resultante de uma mescla entre ruptura e 
continuidade com a modernidade. 
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qualitativo e a finalidade. “São exaltados os meios, o quantitativo, o formal, o fatídico e 

o mensurável” (SEVERIANO & ESTRAMIANA, 2006, p.24). 

O contexto da modernidade, e suas consequências nas mais diversas esferas da 

vida dos indivíduos, fica melhor compreendido quando o localizamos como herdeiro 

também da mentalidade filosófica do Iluminismo, surgido no século XIII, mais 

particularmente no período entre a Revolução Inglesa (1688) e a Revolução Francesa 

(1789). Este projeto civilizatório da modernidade, seguindo os princípios da Ilustração, 

visava, em síntese, a emancipação da humanidade (ROUANET, 1993), bem como o 

estabelecimento dos princípios de universalidade, individualidade e racionalidade. 

Deste modo, pensar em emancipação 

 
(...) significava racionalizar, tanto no sentido negativo de libertar a consciência 
humana tutelada pelo mito, como no sentido positivo de usar a ciência para 
tornar mais eficazes as instituições econômicas, sociais e políticas, 
aumentando com isso a liberdade do homem como produtor e consumidor da 
cultura, como agente econômico e como cidadão (ROUANET, 1993, p.97) 
 

 
Na mesma medida, o individualismo implicava a ruptura com as ancestrais 

visões comunitárias onde o sujeito era reconhecido apenas como parte do todo, portanto, 

subjugado a ele, libertando-o do estatuto rígido que a comunidade lhe impunha. O 

universalismo, por sua vez, pretendia a extensão e a abrangência do projeto civilizatório 

a todos de forma igualitária e combatia todos os preconceitos como obstáculos a plena 

integração societária (ROUANET, 1993). 

Desta feita, faz-se necessário pensar a especificidade do contexto da sociedade 

contemporânea, tendo em vista que esta apresenta-se em uma dinâmica outra daquela do 

início da modernidade, oriunda do que alguns autores comumente denominam do advento 

da “pós-modernidade” (BAUMAN, 1998), esta constituindo-se como ponto de inflexão 

na constituição dos modos de ser, pensar e agir do sujeito. A marca da transição traz, para 

o contexto social, mudanças de grandes magnitudes no que tange à relação do homem 

com o tempo, transversalizadas pelas inovações da ordem econômica, política, cultural e 

social do capitalismo globalizado. 

Destaca-se, seguindo esta direção, o fenômeno da globalização como o 

importante propulsor de um novo contexto mundial marcado pela criação de 

possibilidades antes impensáveis no que diz respeito à capacidade de intervenção do 

homem frente à natureza e a si mesmo. Com o avanço da globalização em curso, as 

possibilidades e as potencialidade da atividade do homem no mundo ganham outros 
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contornos mais amplos e diferentes. Deste modo, a globalização, ganhou força no cenário 

mundial, em especial, com a ascensão vertiginosa dos meios de comunicação 

informatizados e da tecnociência, afetando, primordialmente, a relação do indivíduo com 

sua capacidade produtiva. De modo que se encontra expressão conforme Santos (2001) 

formula: 
 

Como todas as transições são simultaneamente semi-invisíveis e semicegas, é 
impossível nomear com exactidão a situação actual. Talvez seja por isso que a 
designação inadequada de ‘pós-moderno’ se tornou tão popular. Mas, por essa 
mesma razão, este termo é autêntico na sua inadequação. (SANTOS, 2001, p. 
50). 

 
 Com a instauração do paradigma antropocêntrico, instaura-se uma maior 

potencialização dos processos de intelectualização e racionalização da atividade do 

homem sobre o mundo, principalmente a partir da instrumentalização promovida pelo 

desenvolvimento do saber científico e a criação de meios e instrumentos através dos quais 

o homem passa a intervir na natureza sob outra condição. Mas, se os princípios iluministas 

caminhavam na direção da criação de uma maior autonomia e condições emancipatórias 

através da racionalidade técnica, o que teria ocorrido na subversão de tal conjugação? O 

teria ocorrido com o uso da razão científica e tecnológica quanto ao objetivo da 

emancipação para todos? 

 

2.1 O paradoxo entre progresso tecnológico e aceleração social 

Partindo-se do pressuposto iluminista tem-se que, historicamente, a ciência e a 

técnica se alojaram justamente na posição de esperança na consolidação do 

desenvolvimento tecnocientífico. Isto porque, na medida em os produtos resultados 

proporcionariam a expansão das potencialidades humanas sobre a natureza, criam-se 

novos aparatos e condições que possibilitassem realizar atividades mais, melhor e mais 

rápidas do que o homem conseguiria sem as ferramentas adquiridas. 

O ideário iluminista de progresso acreditava que, com o desenvolvimento 

técnico alavancado pelos avanços da técnica, da ciência e da razão, este se direcionaria 

para a propagação de melhores e amplas condições objetivas de vida, de forma que, 

naturalmente, como o desenvolvimento do maquinário de produção, juntamente com seus 

métodos e técnicas subjacentes, o homem estaria prestes a se distanciar do labor e do 

trabalho braçal e ocuparia a posição de regulador ou supervisor diante de máquinas cada 

vez mais automatizadas (MARCUSE, 1969). 
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Com o desenvolvimento da tecnociência e o consequente domínio sobre a 

técnica, proporcionando avanços exponenciais nas condições objetivas do indivíduo ‒ 

com ênfase nos sistemas de comunicação e da informática ‒, além do progresso da 

ciência, novos elementos passam a apresentarem-se na dinâmica social. A tecnociência, 

promotora de uma transformação significativa no seio da sociedade, ganha um relevante 

papel ao possibilitar avanços significativos e impensáveis há décadas atrás, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento dos meios de comunicação 

informatizados e às mídias e seus aparatos portáteis. 

Com o desenvolvimento da tecnociência, impulsionada pelos sistemas de 

comunicação informatizados, mudanças exponenciais ocorreram nas condições objetivas 

e subjetivas dos indivíduos. Muniz Sodré (2006), enfatiza que vivemos em uma 

“tecnocultura”, na qual se delineia uma nova condição antropológica perpassada pela 

mídia e pelo mercado. Trata-se de um novo bios – uma forma particular de qualificar a 

vida e a presença do sujeito na cultura, atuando não apenas na construção normativa da 

realidade social, mas modelando e disciplinando ideais, afetos, desejos, emoções, 

costumes e estilos de vida. 

 Ainda com a expansão dos aparatos tecnológicos, tem-se que novos elementos 

passam a se apresentar na dinâmica social, quais sejam: a automação, a informatização, a 

miniaturização e a virtualização (SIBILIA, 2002). Estes aspectos produzem a 

volatilidade, a flexibilidade e a exacerbação da lógica concorrencial, com consequências 

para o cenário sociopolítico, econômico e cultural, que por sua vez surtem efeitos até 

então inimagináveis para o indivíduo contemporâneo. 

 Dessa forma, o conceito iluminista de progresso encerrava um otimismo quanto 

ao futuro da espécie humana em face à crença de que os avanços da ciência e da técnica 

propiciariam não apenas uma melhoria nas condições objetivas de vida do homem, mas 

também seriam capazes de atender aos anseios por bem-estar, qualidade de vida, e, 

consequentemente, felicidade. A utopia era a de que o trabalho um dia seria realizado 

completamente por máquinas, enquanto os homens teriam seu tempo livre não mais 

atrelado à lógica do capital, 
 
(...) então chegará o momento em que será melhor converter os progressos de 
produtividade em recursos de tempo do que em riquezas materiais - quer dizer, 
escolher trabalhar cada vez menos, renunciando a aumentar ainda mais o nível 
de vida. Assim, será possível sair do “reino da necessidade” para entrar no 
reino da liberdade (DUPUY, 2012, p. 296). 
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 Em uma retomada da previsão de vertente marxista, destaca-se que Marx 

concebia que ao final do sistema capitalista os trabalhadores deixariam de ser os ‘agentes 

principais’ da produção material e se converteriam em seus ‘supervisores e reguladores’. 

Isto representaria o surgimento do sujeito “livre” no interior do reino da necessidade – 

‘indivíduo completo’: um indivíduo livre para dedicar-se às atividades mais variadas (que 

alternam a caça, a pesca, a crítica, etc.), o qual substituiria o indivíduo alienado da divisão 

do trabalho. Marx falava de um ‘distanciamento’ do trabalhador em relação aos 

instrumentos de produção em consequência de um sistema de máquinas cada vez mais 

automatizadas, não usadas como sistema de exploração (MARCUSE, 1969, p.15). 

Ocorre que, na contemporaneidade, o progresso técnico instrumental não realiza 

o ideário iluminista de emancipação humana. Isso porque, no decorrer do processo 

civilizatório, ocorre uma discrepância entre “progresso tecnológico” e “progresso 

humanitário”, em que há uma distribuição irracional dos bens objetivos e subjetivos que 

a civilização já conquistou. Ou seja, apesar de todo o progresso tecnológico já alcançado, 

o modo como a riqueza social, o saber acumulado e as aptidões humanas foram orientadas 

não redundaram em “progresso humanitário” com vistas à extinção progressiva da 

miséria e do trabalho alienado; mas ao invés, resultaram em uma subordinação cada vez 

maior do homem ao aparato produtivo e de consumo, concebido como um fim em si 

mesmo (MARCUSE, 1982; ADORNO & HORKHEIMER, 1991). 

Seguindo uma direção oposta, desvela-se a decepção quanto ao ideário 

iluminista, tendo em vista o não alcance deste mesmo com tal desenvolvimento 

concentrando-se nos sistemas de comunicação, por exemplo, e somando-se aos processos 

de automação e potencialização das atividades humanas. A realidade contemporânea que 

emergiu apresenta-se marcada pela não liberação do homem dos dispêndios dos ofícios, 

desvelando o caráter ideológico do capitalismo encerrado na tecnologia (MARCUSE, 

1982; ADORNO & HORKHEIMER, 1991). 

Portanto, o progresso técnicocientífico não somente não liberou o homem do 

labor, como também não possibilitou condições igualitárias e contingências promotoras 

de bem-estar a todos, subjugando a felicidade e o reconhecimento social às práticas de 

consumo. Além disso, observa-se também a instauração de uma dinâmica em que o tempo 

se revela cada vez mais escasso, com sérias implicações para o bem-estar dos indivíduos; 

o que revela a radicalização deste paradoxo entre a incessante inovação e aceleração 

tecnológica e a própria escassez de tempo referida pelos contemporâneos, com 

consequente aceleração em seus ritmos de vida. Sobressai desse contexto uma lógica 
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produtivista, que ultrapassa o maquinário das fábricas e assume uma dimensão ainda mais 

ampla para o indivíduo. 

 Marcuse, em seu livro “Eros e Civilização”, escrito em 1955, também busca 

estabelecer as condições para o advento de uma utopia fundada na liberação de Eros, a 

partir do progresso técnico e da automação das atividades, de modo a proporcionar a 

redução a necessidade de mão de obra, tornando obsoleto o trabalho em tempo integral. 

Entretanto, em sua obra posterior “A Ideologia da Sociedade Industrial – o homem 

unidimensional’ escrito em 1964, ele já anunciava os obstáculos e impasses, quase sempre 

crescentes, à constituição do ‘sujeito revolucionário’, visto a aderência quase completa 

do indivíduo à ordem vigente, por ele denominada de “sociedade unidimensional”. 

(SEVERIANO et all, 2014) 

 Isso porque, o aparato tecnológico e a sofisticada rede de comunicações de massa 

que se desenvolveu no decorrer das décadas seguintes, não se colocou à disposição para 

a consolidação do projeto civilizatório iluminista e à consequente melhoria das condições 

objetivas de vida para todos os indivíduos, mas sim a serviço da manipulação e 

homogeneização das consciências individuais, eliminando assim as condições objetivas 

e subjetivas capazes de gerar uma atitude de oposição crítica à ordem estabelecida. O 

mundo unidimensional é, justamente, fruto de uma sociedade em que o futuro não mais 

existe como um tempo a convocar os sujeitos a sua construção, mas sim tomado pela 

ideologia o considera realizado nas benesses tecnológicas inscritas no presente. 

 Essa mesma frustração se observa em Adorno & Horkheimer (1985/1991) que 

iniciam o texto da Dialética do Esclarecimento com uma não menos contundente 

constatação: 
 
No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 
perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na 
posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o 
signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o 
desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 
imaginação pelo saber.... Contudo, a credulidade, a aversão à dúvida, a 
temeridade no responder, o vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, 
o agir por interesse, a preguiça nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, 
(...) impediram um casamento feliz do entendimento humano com a natureza 
das coisas. (p.19). 
 
 

 Contemporaneamente, o progresso na cibernética e nos sistemas de comunicação 

informatizados - o que possibilitou a realização de tarefas humanas de forma simultânea 

e sem fronteiras – segue não realizando o sonho iluminista de desenvolvimento das 

potencialidades do indivíduo. Destaca-se, justamente, no dinamismo e na instabilidade da 
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concorrência, acrescida dos efeitos do neoliberalismo atual ‒ em especial, o declínio do 

governo como instância reguladora e mediadora ‒ o imperativo de desempenho. O próprio 

Marcuse (1955/2015) já anunciava-o nos de dominação do século passado ao lança mão 

do conceito de “princípio de desempenho”, o qual consiste numa dinâmica societária que 

elege, sob a impressão de imperativo, a marca da eficácia e da produtividade como 

princípio de realidade em sua forma histórica e específica de repressão e dominação que 

atingem os recônditos dos processos de subjetivação na contemporaneidade em vários 

campos da vida do indivíduo, desvelando já nesta época os elementos ideológicos e de 

dominação que orbitam a condição do sujeito inserido na cultura não somente no âmbito 

do trabalho. 

Com a consolidação de um capitalismo industrial avançado, há vários derivativos 

em termos das tendências que atingem as novas formas de organização e de relação do 

indivíduo com a sociedade. Os ideais camuflam exigências e altos padrões de produção e 

consumo sob a imagética do sucesso e felicidade, em face dos contentamentos de 

autonomia e liberdade ‒ sob as vestes de uma felicidade consumada ‒ que solapam os 

imperativos de uma hiperindividualidade nos mais distintos campos da experiência 

humana. 

Outro aspecto importante desponta desse terreno, a lógica concorrencial de uma 

racionalidade técnica marcada pelos imperativos do consumo, da mídia e da indústria 

cultural, que impelem o indivíduo, tanto a uma ininterrupta busca por aperfeiçoamento 

diante do alto grau de exigência das empresas e indústrias fragilizando sua condição de 

empregado, seja, por vezes, quanto à coação deste sujeito a submeter-se a lógica do 

consumo seja onde, quando e como for, inclusive em seu tempo livre (ADORNO, 1995; 

SEVERIANO, 2013). 

 Ora, a temporalidade é uma dimensão da vida que marca, necessariamente, toda 

a história da sociedade, do micro ao macro, do trabalho individual às formas de 

organização, mediação e socialização, atravessando toda uma vasta gama de níveis da 

experiência humana que determina o funcionamento da vida individual e coletiva. O 

tempo, portanto, como marcador das rotinas e estilos de vida não pode ser excluído na 

análise dos processos de dominação e exploração sociocultural e psíquica. 

 A formulação “Tempo é dinheiro!”, supostamente proferida por Benjamin 

Franklin no final do século XVIII, já revelava a lógica que se tornaria força motriz para 

o desenvolvimento do capitalismo, quanto à eleição do tempo como a mercadoria mais 

escassa e efêmera. Assim, transformar o tempo em uma categoria de mercadoria tornou-
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se não apenas a lógica que se inscreve em todo o desenvolvimento tecnocientífico ‒ as 

máquinas produzem mais em menos tempo e, talvez, mais eficazmente ‒, mas também 

possibilitou dotar o tempo de uma característica de controle (SEVERIANO, 2013). 

É, evidenciando o caráter de dominação e controle que incidem sobre o tempo, na 

contemporaneidade, que pensamos poder contribuir para compreender a especificidade 

da atual cooptação do “tempo livre”, a qual desvela a radicalização e expansão da 

ideologia capitalista de exploração. Para Adorno, o chamado “tempo livre”, no modo de 

produção capitalista, tende a se manter inextrincavelmente acorrentado ao tempo de 

trabalho, tornando-se tão abstrato e alheio ao homem como este último. Assim, o “tempo 

livre” não pode ser “determinado desde fora” por um “tempo não livre”, aquele 

preenchido pelo trabalho. Para o referido autor, as pessoas, “nem em seu trabalho, nem 

em sua consciência dispõem de si mesmas com real liberdade”. (ADORNO, 1995, p.24). 

Concordando com essa perspectiva, consideramos o termo ‘tempo livre’, apenas 

como aquele tempo liberado do trabalho e que se encontra, atualmente, sob o fascínio do 

poder do capital, dominado pela lógica do mercado, a partir da subordinação do desejo 

humano aos fins mercantis. Isto significa que, em última instância, o tempo livre torna-se 

um tempo de alta produtividade, viabilizado pelo consumo de objetos e serviços, pelo 

consumo cultural (indústria cultural) e pelo consumo de novas tecnologias, diluindo, 

assim, as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo livre (SEVERIANO, 2013). 

Assim, a experiência de expropriação e sequestro do próprio tempo advém das 

excessivas demandas sociais e laborais, mediadas pelas novas tecnologias, produzindo 

além de exclusão social, uma série de sofrimentos psíquicos e até mesmo implicações 

psicopatológicas. A alienação a uma lógica da exploração e apropriação, portanto, passa 

a não mais ser restrita ao tradicional campo do trabalho, mas desvela a invasão da lógica 

capitalista na totalidade do tempo da vida ao incluir em seu domínio o próprio ‘tempo 

livre’, com a aquiescência do próprio trabalhador. 

Decorre dessa realidade, um cotidiano povoado por toda a espécie de gadgets: 

celulares, notbooks, pendrivers, Ipods, Iphones, câmeras miniaturizadas e toda uma 

miríade de micro equipamentos que se instalam, no limite da fusão com o humano. 

Entretanto, tais aparatos não forneceram subsídios para um tempo mais livre; na realidade 

o incessante processo de inovação tecnológica torna-se, no limite, um dos próprios 

responsáveis pela crescente escassez de tempo referida pelos contemporâneos. Nesse 

sentido, a profusão de novas e mais portáteis tecnologias articula-se diretamente com a 

afirmação de um dos paradoxos mais intrigante no avanço da sociedade atual: alto 
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desenvolvimento técnocientífico e aceleração social ao lado de uma crescente escassez 

de tempo. (SEVERIANO, 2014). 

 

2.2 Mal-estar na contemporaneidade: considerações acerca da relação indivíduo-

sociedade 

A partir de tais prerrogativas acerca da cultura contemporânea marcada pelo 

desenvolvimento técnicocientífico e das implicações acerca do tempo que os indivíduos 

dispõem, questiona-se qual o “estatuto de liberdade e autonomia” que estes sujeitos têm 

disponíveis a partir da condição individual no contexto contemporâneo. Debruçando-se 

mais detidamente nas investigações acerca do psiquismo convoca-se estrategicamente, 

para tal, a psicanálise. 

Freud, no desenvolver de sua teoria não deixou de considerar as implicações 

socioculturais relacionadas à esfera da cultura, do social (FREUD, 1913/2012, 

1921/2011, 1927/2014, 1930/2010). Ele postula que “na vida psíquica do ser individual, 

o Outro é via de regra considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário, e, 

portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido 

ampliado, mas inteiramente justificado” (FREUD, 1921/2011, p.14). Portanto, é a partir 

de um olhar macro sobre o contexto da cultura, em articulação dialética com as 

especificidades da vida psíquica, que se pretende vislumbrar um olhar crítico e preciso na 

identificação dos impasses psicossociais, no âmbito da subjetividade. Seguindo essa 

perspectiva em diálogo com a abordagem frankfurtiana, vale lembrar que 

 
A “teoria crítica” também insiste em que o particular somente pode ser 
compreendido quando referido a uma totalidade maior que lhe dá sentido e 
significação, ou seja, o particular funciona como índice do universal, é o seu 
representante e, como tal, deve ser objeto de uma rigorosa reflexão crítica para 
que se consiga aceder à complexidade do todo. (SEVERIANO, 2007, p.29). 
 

É, por conseguinte, que se assinala que, tantos os autores da Teoria Crítica, a 

partir de alguns teóricos da Escola de Frankfurt, quanto os argumentos apresentados da 

Teoria Psicanalítica, pensam a relação indivíduo-sociedade a partir de uma concepção 

dialética e crítica. Resulta dessa abordagem um pressuposto caro a ambas teorias, qual 

seja: a assimetria e o tensionamento presente nesta relação do macro com o micro, 

propondo e se comprometendo com uma crítica à cultura e aos processos de dominação, 

alienação, repressão e controle das subjetividades. 
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Nessa direção, o homem, enquanto individualidade, só pode ser compreendido a 

partir dos códigos, das normas, ideais e ideologias que lhe constituem enquanto 

subjetividade. Nesse sentido, ele próprio é atravessado pelas transformações objetivas e 

subjetivas que estabelece com a materialidade do mundo, mas também com a 

imaterialidade presente nas relações intersubjetivas, articuladas às forças produtivas 

intrínsecas ao desenvolvimento social e à inserção na cultura. 

Assim, admite-se o pressuposto que a subjetividade é constituída a partir de 

referenciais sociais, que por sua vez, sustentam e endossam a sociedade na direção de 

uma sistematização una e funcional, de modo que “cada sociedade estimula aqueles traços 

de personalidade mais adequados à sua manutenção” (SEVERIANO, 2001/2007, p.17). 

Todavia, considerando a dialética da dinâmica indivíduo-sociedade, não se pode entender 

o indivíduo como agente apenas passivo, reprodutor e consumidor do que a cultura na 

qual está inserido o oferta, deslizando em um duro e retilíneo determinismo social. 

Tampouco pode-se desconsiderar a influência dos ideais e imperativos 

socioculturais presentes na realidade capitalista que, muitas vezes, alargam-se e fazem 

sucumbir o sujeito, tornando-o agente de sua própria servidão. Nesse cenário, entende-se 

que o fenômeno social não pode se resumir ao seu aspecto psíquico e vice-versa. O 

próprio pai da Psicanálise chegara a afirmar, em um dos seus primeiros escritos ‒ 

considerados por alguns como “culturais e/ou antropológicos” ‒ mais conhecido como 

“Psicologia das Massas e Análise do Eu” (Massenpsychologie und Ich-Analyse), que: 
 
(...) apenas raramente e sob certas condições excepcionais, a psicologia 
individual se acha em posição de desprezar as relações desse indivíduo com os 
outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida mental do indivíduo, 
como um modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente, de maneira que, desde 
o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas inteiramente 
justificável das palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social 
(FREUD, 1921/2011, p.81) 
 

É seguindo esses pressupostos que se lança mão do conceito de mal-estar 

apresentado inicialmente na obra freudiana, cuja tradução ficou consagrada como “O 

mal-estar na civilização” (Das Unbehagen in der Kultur), em 1930. A obra, que avança 

nas elaborações acerca do indivíduo na sociedade e estende à cultura o exame que Freud 

realizou da religião (FREUD, 1927/2014), foi considerada ‒ com alguma 

condescendência ‒ como pertencente aos escritos freudianos sociológicos e/ou 

antropológicos (ROUDINESCO & PLON, 1998). 

O ensaio freudiano, segundo Lacan (1991) em seu seminário dedicado à ética na 

psicanálise, apresenta-se como “livro essencial” para a compreensão da tragédia da 
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condição humana. Nele, Freud (1930/2010) recapitula os argumentos defendidos em “O 

futuro de uma ilusão” (Die Zukunft einer Illusion), obra precedente de 1927, segundo a 

qual 
(...) vida humana se caracteriza pelo fato de que os objetivos do princípio de 
prazer, a busca do gozo máximo e a evitação da dor, não podem ser atingidos, 
em razão da própria “ordem do universo”. Decorre daí que o homem está muito 
mais apto a vivenciar a infelicidade: aquela que lhe é infligida pelo sofrimento 
do corpo, pela hostilidade do mundo externo e pela satisfação que lhe 
proporcionam as relações com os outros. Assim como o princípio de prazer 
submete-se ao princípio de realidade ao se confrontar com o mundo externo, o 
homem, frente a esses obstáculos, renuncia à felicidade, para a qual 
obviamente não foi feito, e procura meios de atenuar ou eliminar o sofrimento. 
(ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 490) 

 

Freud (1930/2010) desvela que o sofrimento advindo dessa inserção do 

indivíduo na cultura encontra três meios essenciais: a neurose, a intoxicação e a psicose. 

Segundo ele, estes ainda guardariam suas especificidades. Todavia, entende-se que a obra 

“Mal-estar na civilização” se detém, mais destacadamente, no exame a respeito da 

insatisfação pertinente às relações humanas (BAUMAN, 1998; BIRMAN, 2014; 

DUNKER, 2015; ROUANET, 1993), no âmbito da cultura, necessariamente marcadas 

pela ambivalência e pelo paradoxo. 

Entretanto, a perspectiva aqui tomada desse conceito entente que o que estava 

em jogo no texto era “menos a relação de antinomia insuperável entre os polos da pulsão 

e da civilização, numa forma de reflexão resignada da subjetividade na civilização em 

geral, do que um esforço para circunscrever o mal-estar do sujeito na modernidade” 

(BIRMAN, 2014, p. 17, grifo do autor). Desta feita, o horizonte que Freud sustenta está 

marcado por algumas argumentações impregnadas da cultura de seu próprio tempo, fato 

desvelado por dar relevo ao caráter repressivo e coercitivo da cultura. Não é sem razão 

que a psicanálise muito deve ao sofrimento histérico como aquele que, potencialmente, 

deu origem à ela, mas também revelou a particularidade da sociedade moderna burguesa 

do início do século XX e fez emergir os primeiros questionamentos indeléveis quanto a 

teoria e prática psicanalítica (NASIO, 1991). 

Portanto, em um movimento que intenciona um diagnóstico dos tempos 

contemporâneos, mesmo que de forma limitada e parcial, faz-se necessário apresentar o 

horizonte sociocultural que faz emergir a contemporaneidade e, para tal, revisitar a 

concepção de mal-estar agora inserido na sociedade contemporânea. Para tal, destaca-se 

nessa conjuntura dois aspectos importantes e que se acredita interligado à particularidade 
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do sofrimento depressivo enquanto sintoma social: na esfera cultural, a instauração dos 

ideais de consumo; no âmbito político, as forças do neoliberalismo. 

De tal modo, a dinâmica contemporânea emerge das vestes de uma sociedade de 

consumo; o que implica considerar que o consumo “individual” e hipoteticamente 

singularizado invade o campo simbólico das relações e da comunicação humana dotando-

o de imperativos que subordinam o desejo à lógica do consumo. Isto porque, o consumo, 

de acordo com Severiano et all (2014): 
 
(...) não se constitui apenas como uma mera expressão de troca mercantil, mas 
principalmente como um sistema complexo de comunicação e de poder; como 
uma linguagem, permeada por valores e ideologias, em que se ordenam signos 
sociais e subjetivos, capazes de promover a integração/exclusão de grupos, 
assim como o reconhecimento/rejeição de indivíduos. (p.68) 

 

Assim, a “individualidade do sujeito parece ter sido subordinada a tal ponto aos 

ideais do consumo que ele passa a conceber o objeto como fonte de referência, como 

principal suporte de identidade” (SEVERIANO, 2001/2007, p.36). E aqui, poderia-se 

incluir nessa lógica, não apenas os objetos de consumo, mas também os serviços, os 

estilos de vida e as novas temporalidades, “na medida em que também consumimos 

imagens, lugares, tempos e pessoas que por sua vez, significam e prescrevem 

determinados ideais, modos de ser, estar, amar e sentir” (SEVERIANO, 2014, et all, p.68). 

Nessa perspectiva, em que as relações humanas passam a ser transversalizadas 

por uma certa hegemonia de práticas e significados na lógica produção/consumo e o 

processo de massificação da consciência avança, emergem para além de bens e serviços, 

ideais sociais, estilos de vida, orientações de condutas, padrões, etc. A efervescência de 

uma pluralidade de serviços do mercado se apresenta como liberdade de escolha, 

maximização do livre arbítrio e aposta numa individualidade autônoma e, por isso 

mesmo, insustentável. 

É nesse contexto do capitalismo industrial avançado que os frankfurtianos 

Theodor Adorno e Max Horkheimer tecem sua crítica à cultura, a partir da formulação do 

conceito de “Indústria Cultural” na obra intitulada “Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos” (1947/1985). Sabe-se que o mencionado termo se mostrou como 

tentativa dos autores em se contrapor à denominação “Cultura de Massa”, ao negar ambos 

os termos, isto é, nem se trata da “cultura”, nem de “massa”. Os referidos autores 

denunciam a impossibilidade de uma unicidade e democratização da cultura para todos, 

destacando que esta coloca-se para aqueles possuidores da condição de consumidor e não 

como cidadãos, além de desvelarem que esta “cultura” não advém das massas, em um 
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movimento que se direciona das bases sociais para o ápice onde aloca-se a indústria, mas 

justamente na direção desta última para as massas (SEVERIANO, 2001/2007). Como 

aponta Adorno, “(...) a integração [é] deliberada, a partir do alto, de seus consumidores 

(...)” (ADORNO, 1986, p.92). 

Fica, portanto, evidente que o que está em jogo não se trata do interesse de uma 

indústria que parte do interesse dos consumidores a fim de lhes servirem, mas, ao 

contrário, de colocar estes a serviço da racionalidade tecnológica e administrativa do 

capital, visando, em última instância, a falsa harmonia entre indivíduo e sociedade. Nesse 

contexto, os processos de subjetivação são atingidos pela “pseudo-individuação” 

(ADORNO, 1986), tendo em vista que há a tentativa de forjar a individualidade a partir 

de uma mímese, de uma adaptação, de uma homogeneização de consciências. Trata-se, 

portanto, de menos identificação e de mais idealização. 

Nesse sentido, a multiplicidade e diversidade são enaltecidas pela lógica 

mercantil do capital que assegura a livre escolha frente ao que, a princípio, já está posto 

e ofertado nos inúmeros produtos existentes. Há, certamente, menos identificação do que 

uma idealização, de modo que os subterfúgios e estratégias da indústria cultural hoje 

ganham ainda mais relevo ao ultrapassem as mercadorias e atingirem uma profusão de 

estilos de vidas, promovendo ainda mais o avanço de uma unidimensionalidade totalitária 

e implícita sobre as necessidades, aspirações e desejos dos indivíduos. 

Se no horizonte da modernidade, vislumbrava-se, justamente, uma realidade 

onde princípios como a igualdade, liberdade e fraternidade com a promoção crescente de 

condições para uma emancipação humana e qualidade de vida advinda junto com o 

progresso tecnocientífico, o que se passou, então? Ocorre que “as necessidades que 

exigem libertação foram cada vez mais sendo substituídas por necessidades que 

identificavam os ideais de felicidade com a capacidade de consumir cada vez mais” 

(SEVERIANO, 2001/2007, p.76), desvelando cada vez mais um refinamento das novas 

formas de controle e dominação social. 

Há, dessa forma, uma clara guinada mercadológica que se volta menos para os 

caracteres concretos e materiais das mercadorias e avança-se mais na direção dos apelos 

simbólicos da relação do consumo na esfera do social e da cultura. Uma mentalidade, 

certamente, é enaltecida aqui, tendo em vista que cada sociedade alimenta e estimula os 

traços especiais, visando sua sobrevivência e manutenção. 

No atual contexto social, portanto, é nítido o extraordinário avanço do processo 

de globalização e de seus efeitos na dinâmica social, bem como do enfraquecimento dos 

antigos códigos governamentais, éticos, políticos e religiosos e pelo declínio de instâncias 



37 
 

 

doadoras de referências identitárias como a família e o trabalho (COSTA, 2005). Na 

transição histórica da modernidade para a contemporaneidade ‒ objeto de estudo de vários 

teóricos ‒ a lógica do capital, isto é, do consumo e da produção, se situa numa estratégica 

posição e instância simbólica no alcance da estabilidade social, como referência de 

identidade e como via de reconhecimento social. 

Nesse sentido, a lógica do capital evidenciada através do apelo ao quantitativo, 

à produtividade, ao concreto, ao visível, à eficácia e à velocidade que marcam a pedra 

angular da oferta e da procura do consumo na sociedade atual, desvela seu mecanismo de 

dominação sob a subjetividade culminando, radicalmente, no fenômeno da pseudo-

individualização (ADORNO, 1986). Este processo se propõe tomar a diferenciação dos 

indivíduos conforme a pretensa escolha “própria” e “livre” deste frente aos estilos de vida 

e objetos de consumo de forma padronizada pela via de uma identificação idealizada e 

em consonência estreita com os signos culturais postos pela Indústria Cultural. 

Se Freud, em seu manuscrito de 1930, denuncia o caráter repressor sobre a 

sexualidade humana, colocando como paradigma evidente de sofrimento psíquico a 

histeria, na contemporaneidade, o aspecto de imperativo recai sobre os projetos de uma 

felicidade ordenada à lógica do mercado, portanto do consumo. Destaca-se, portanto, que 

há um deslocamento da lógica repressiva para a lógica imperativa de satisfação, de 

liberação e de realização do desejo do indivíduo, embora subjugada pela lógica 

mercadológica. Esta virada é um ponto fundamental para se compreender a relação dos 

imperativos de performance e de felicidade, passando pela marca da hiperindividualidade 

e da competitividade, e atingindo as relações dessa realidade com o consumo, o 

neoliberalismo e os impasses psicossociais de uma dinâmica acelerada. Tais questões 

serão, portanto, abordadas nos capítulos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

3 RACIONALIDADE PERFORMÁTICA E ACELERADA: A PRODUÇÃO DA 

SUBJETIVIDADE À SERVIÇO DO CAPITAL NEOLIBERAL 

 
“As coisas não vão bem quando a Humanidade fatiga excessivamente sua inteligência e 

procura ordenar com o auxílio da razão as coisas inacessíveis à razão. Então surgem 

ideais (...) extraordinariamente racionais, mas desejando ingenuamente simplificar a 

vida, acabam por violentá-la de maneira terrível. A igualdade do homem, um ato ideal 

das épocas pretéritas, está a ponto de se tornar um clichê. Talvez nós, os loucos, 

consigamos enobrecê-lo um pouco” 

(Hermann Hesse) 

 
 

A transição da modernidade para a contemporaneidade apresenta-se inserido em 

uma complexa dinâmica, envolvendo continuidade e ruptura em vários níveis, nem 

sempre tão nítidos sob um olhar mais corriqueiro. A perspectiva aqui adotada entende 

que, nesse curso, a análise empreendida não deve partir da ideia de que há uma 

descontinuidade total e desaparecimento radical dos elementos tradicionalmente 

estabelecidos na modernidade, menos ainda de um enaltecimento saudoso destes, 

recaindo em uma leitura moral da sociedade. Todavia, diante de tal realidade complexa é 

evidente que desse cenário emergem inúmeras questões e aspectos importantes no que 

diz respeito à relação entre indivíduo e sociedade nos mais diversos âmbitos da vida ‒ da 

cultural à política. 

Com os inúmeros avanços nas mais diversas áreas da experiência humana a 

radicalização do processo de globalização traz, a partir do desenvolvimento industrial, 

tecnológico e científico, uma reorganização sociocultural que incide sobremaneira na 

constituição da subjetividade do indivíduo contemporâneo. Despontam desse cenário 

mudanças de grande magnitude que ampliam possibilidades, impensáveis há anos atrás, 

no tocante ao avanço da técnica, às descobertas científicas, ao consequente domínio do 

homem sobre a natureza e à criação de um maquinário de produção industrial 

exponencial. 

Contemporaneamente, com outras, tantas e amplas possibilidades fomentadas 

pelo progressivo aparato técnico e tecnológico, o cenário social parece apresentar-se sob 

a marca de uma potencialidade dos elementos que, de alguma maneira, apenas se 

insinuavam na segunda metade de século XX. Trata-se, evidentemente, de uma resultante 

de variáveis pertinentes aos desenvolvimentos, avanços e inovações que alimentam uma 
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positividade em termos de ganhos e de possibilidades, que por sua vez, possuem e 

constituem, diferentemente, uma outra realidade, a contemporânea. 

Especificamente no âmbito sociocultural, tal “positividade” destaca-se em um 

contexto de grande ebulição em termos de inovação no registro da produção, informação 

e da comunicação, nos mais distintos âmbitos da vida, do consumo ao trabalho. As 

conquistas progressivas no maquinário industrial possibilitaram a criação de mercadorias 

e serviços, alavancando as práticas de consumo a um nível global. O exponencial 

desenvolvimento tecnológico dos meios informacionais proporcionaram aparelhos e 

aparatos miniaturizados, proporcionando ao indivíduo uma interação digital e virtual sem 

restrições quanto ao deslocamento no espaço; assim como, já no século XX, a publicidade 

emergiu como importante instância simbólica e social (SEVERIANO, 2001/2007) na 

mediação sociocultural. 

Tais inovações se apresentam nas mercadorias e nos serviços disponíveis, 

fazendo-se presentes a partir de uma materialidade e de uma objetividade concreta, mas 

também fundando novas demandas e necessidades subjetivas no seio social. Portanto, na 

imaterialidade do social, subjacente à materialidade reinante, destacam-se novas ‒ e 

outras nem tão novas assim ‒ tendências e traços subjetivantes que atravessam os 

processos psicossociais contemporâneos, bem como as condições socioculturais. 

De outro modo, no cenário político e econômico, a reconfiguração 

tecnocientífica mobiliza fenômenos e estratégias importantes na compreensão da relação 

do indivíduo com a coletividade, seus direitos e deveres, suas fragilidades e resistências. 

Assim aponta-se que segue em curso, também de forma globalizada, uma racionalidade 

neoliberal promotora de uma outra e particular noção e emprego da democracia, bem 

como os efeitos ao nível dos altos índices de concorrência, a expansão do modelo 

empresarial e o enfraquecimento considerável da mediação estatal – enquanto 

gerenciamento das condições e estratégias de concessão de direitos e benefícios. 

Desta feita, em uma realidade marcada pelas múltiplas inovações que desvelam, 

sem cessar, uma racionalidade positiva, no sentido de dirigir-se em sua radicalidade para 

o ganho e o progresso, bem como um ritmo de descobertas que impele a todos uma 

adaptação diante do posto como inovador e “melhor”, faz-se necessário investigar como 

se estrutura a racionalidade contemporânea marcada por uma hipervalorização do novo e 

pelo imperativo da aceleração, bem como dos efeitos ao nível do sujeito, especialmente, 

quanto ao hiperindividualismo, à lógica concorrencial e à aceleração do ritmo de vida, 

por considerá-los pontos imprescindíveis pertinentes a impasses psicossociais atuais. 
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Trata-se, portanto, de averiguar as implicações de uma dupla positividade, isto 

é, como tais “avanços” e “melhorias” advindas de um “maior” desenvolvimento 

tecnocientífico configuram-se em sua direção – seu fim último? – como também desvelar 

do que se trata essa dinâmica marcada ainda por uma “melhor” condição de vida. A 

mesma racionalidade, que remete a lembrança do século XX como o período inicial dos 

inúmeros progressos da técnica, é a mesma que faz rememorar duas grandes guerras 

mundiais. Quais os imprescindíveis traços que marcam a dinâmica macroestrutural do 

século XXI no âmbito dos processos de subjetivação e seus impasses? 

Primeiro, para alcançar as ressonâncias dos atravessamentos socioculturais em 

termos contemporâneos de performance e de aceleração faz-se necessário colocar em 

evidência, mesmo que de forma breve e fragmentária, o contexto histórico que 

corroborou, objetiva e subjetivamente, para a proeminência dos processos que convergem 

a criação e uso das produções da lógica do mercado e as contingências nas quais se 

encontram a subjetividade na contemporaneidade. É justamente na busca pela 

compreensão dialética desse processo que habita o potencial crítico, reflexivo e 

emancipatório. 

Partindo, pois, do pressuposto que os elementos da sociedade e do indivíduo se 

distinguem, porém, interagem mutuamente em um movimento que converge para uma 

relação dialética, apontada pela abordagem frankfurtiana, as argumentações aqui 

elaboradas intencionam a construção de uma leitura crítica dialética dessa relação. Mais 

uma vez ressalta-se e convoca-se os princípios da teoria crítica diante da possibilidade de 

uma abordagem reducionista que recaia, inevitavelmente, seja no sociologismo vulgar, 

seja no psicologismo abstrato. Assim, a este respeito, desviando-se de uma leitura dessa 

ordem, concorda-se com Severiano (1991) ao considerar que 

 
(...) o indivíduo está na totalidade social, e ao mesmo tempo esta encontra-se 
nele. A sociedade precede o indivíduo, o condiciona e, ao mesmo tempo, é por 
ele continuamente reproduzida. A história natural da vida e a história social das 
instituições estão inextrincavelmente ligadas por este vínculo, ou seja, a psique 
humana e a forma de sua constituição revelam, em sua particularidade, a 
totalidade das condições de existência social dos homens. (p.106) 

 

Portanto, parte-se do pressuposto que as mutações pertinentes ao contexto e à 

lógica sociocultural capitalista apresentam íntima relação com a direção que o 

desenvolvimento do capitalismo sofreu e sofre. Desse modo, faz-se necessário desvelar o 

caráter histórico e não natural do desenvolvimento do capital globalizado, destacando a 
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elaboração e a extensão contínua da lógica do mercado, sua força e modos de produção e 

reprodução que permeia o seio social e a subjetividade. 

No intuito de compreender a particularidade da atual pregnância dos ideais de 

performance e de aceleração nos processos de subjetivação na contemporaneidade, faz-

se imprescindível pensar as forças macroestruturais atuantes nos processos de 

subjetivação vigentes. Para tal, destaca-se, particular e didaticamente em duas esferas, 

forças e fenômenos atuantes na promoção de uma subjetividade específica: de um lado, 

no campo da cultura, frisa-se os traços subjetivantes resultantes de uma inserção na 

sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 1970/2008; SEVERIANO, 2001/2007); do 

outro, na esfera da política, localiza-se a instauração do neoliberalismo (DARDOT & 

LAVAL, 2016; EHRENBERG, 1993/2010). 

Desta feita, a partir da análise aqui empreendida, visa-se averiguar como a 

criação e o enaltecimento de uma racionalidade social, alinhada à lógica do mercado, 

produz efeitos ao nível do indivíduo, em especial, de que modo e sob quais consequências 

os ideais de performance e de aceleração atravessam os processos de subjetivação na 

atualidade. Para tal, inicialmente, faz-se fundamental investigar como as forças que 

marcam a atual lógica de mercado se constituíram como tais, bem como, o modo que 

estas atuam na dinâmica das atuais práticas de consumo e os processos de individuação. 

Em um segundo momento, intenciona-se identificar pontos relevantes acerca da relação 

entre os traços subjetivantes fomentados pela instituição do neoliberalismo e, por fim, 

abordar a especificidade da produção da subjetividade performática e acelerada. Nesse 

intuito, objetiva-se desvelar alguns aspectos subjetivantes acerca da instauração de uma 

racionalidade neoliberal marcada atual lógica de mercado neste novo cenário histórico 

resultante de uma reorganização sociocultural capitalista. 

 

3.1 Sociedade, cultura e consumo: a subjetividade a serviço do capital 

 

As considerações que versam sobre os aspectos socioculturais, isto é, os ideais 

pertinentes a uma lógica do consumo encontram consistência justamente no horizonte que 

condensa elementos modernos e contemporâneos. Destaca-se, desta feita, uma dinâmica 

marcada, mais particularmente, pelo avanço extraordinário da técnica e da ciência, 

promovendo um ápice em termos de progresso tecnológico e científico; e pela 

intensificação do processo de globalização com uma integração e interação mundial em 

larga escala, a partir da profusão das possibilidades comunicacionais e midiáticas 
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juntamente com as variadas inovações dos meios de comunicação, por exemplo. Esses 

elementos se entrelaçam e tornam ainda mais complexos os diversos fenômenos 

relacionados ao campo da cultura e da política, ao mesmo tempo em que a própria 

profusão de aparatos tecnológicos e informacionais não se distancia dos interesses de 

instâncias sociais macroestruturais. 

No contexto do século XXI, o desenvolvimento tecnológico e científico surge 

exponencialmente e se presentifica, massivamente, no cotidiano dos sujeitos ‒ 

principalmente no mundo ocidental urbano ‒ através de uma série de aparatos 

tecnológicos informacionais portáteis, possibilitando inúmeras outras interações e 

mediações. Nesse cenário, os novos recursos tecnológicos e inovações da mídia passam 

a inserirem-se na mediação não apenas quanto ao acesso à informação ‒ já que 

possibilitam que seu portador passe a ser ponto receptor e produtor de informação onde 

quer que esteja ‒, mas também passam a apresentarem-se como importantes elementos 

que transversalizam as relações sociais a partir da profusão, em massa, da presença e do 

estabelecimento da publicidade como instância simbólica. Esse é, destacadamente, um 

importante ponto a ser analisado quanto à circulação de ideais e estilos de vida, que 

transitam livremente nas mais diversas mídias, e, portanto, apresentam-se nos mais 

diversos mecanismos e estratégias publicitárias, atuam na produção de subjetividade em 

um engodo entre a lógica do desejo e a lógica do mercado. 

Assim, parte-se do pressuposto de que, no tempo presente, no âmbito da cultura, 

a publicidade lança mão de múltiplos e ininterruptos apelos e ofertas que finda por 

apresentarem-se sob o registro do excesso, da velocidade e da eficácia de modo que, na 

frenética rotina contemporânea: 
 
(...) o que verdadeiramente conta é permanecer na corrida até o fim. (...) para 
alcançar a promessa fugidia e sempre distante de uma vida sem problemas -' 
uma vez iniciada, nunca termina: comecei, mas posso não terminar. (...) O 
desejo se torna seu próprio propósito, e o único propósito não-contestado e 
inquestionável. (...). Num mundo em que a gama de fins é ampla demais para 
o conforto e sempre mais ampla que a dos meios disponíveis é ao volume e 
eficácia dos meios que se deve atender com mais cuidado. Permanecer na 
corrida é o mais importante dos meios, de fato o meta-meio: o meio de manter 
viva a confiança em outros meios e a demanda por outros meios. (BAUMAN, 
2001, p.86) 
 

Deste modo, circunscrever os fenômenos psicossociais na sociedade de consumo 

(BAUDRILLARD, 1970/2008; SEVERIANO, 2001/2007) neoliberal e apontar os 

possíveis elementos socioculturais envolvidos apresenta-se ponto estratégico à medida 

que desvela-se a convergência dos interesses das grandes instâncias políticas e financeiras 



43 
 

 

de poder, em especial, a captura da subjetividade a serviço da lógica de mercado e suas 

práticas de consumo e produção. Assim, evidencia-se, em termos do grau e da direção, 

que o desenvolvimento tecnicocientífico e globalizado do capitalismo contemporâneo 

avança com a propagação de uma ideologia que ora utiliza-se da repressão, ora da 

liberação de forças psíquicas, resultando em novas e cada vez mais sofisticadas formas 

de alienação e modalidades de mal-estar. 

 Por conseguinte, em face do recorte adotado quanto aos ideais de performance e 

de aceleração, pensar o caráter econômico e financeiro do desenvolvimento do 

capitalismo neoliberal vigente torna-se relevante à medida que é tão somente a partir deles 

que se faz possível demarcar e desvelar a lógica subjacente a este processo, evidenciando-

a em termos de seus aspectos simbólicos e cultural subjetivantes. Entende-se, ainda, que 

o destaque dado a esses elementos fundantes de uma subjetividade particular, e advindos 

de uma mentalidade e uma lógica racionalizantes, ganham ainda mais relevância, tendo 

em vista que estes avançam seja na materialidade e na pragmática do sistema em práticas 

diretas de consumo, seja através da promoção de traços personalizantes, reposicionando 

os imperativos sociais legitimadores da ordem social na mediação das relações intra e 

intersubjetivas. 

 

3.2 Mutações capitalistas: a racionalidade capitalista e o consumo nos processos de 

subjetivação 

 

A cultura, inquestionavelmente disponibiliza aos indivíduos inúmeras 

possibilidades que abrangem desde a possibilidade de identificação, com consequente 

reprodução do que já se encontra estabelecido, mas também oportunidades de crítica, 

através do exercício de desconstrução da realidade posta e elaboração da diferença. Como 

posto anteriormente, esta seção possui o intuito de averiguar como alguns elementos 

culturais inseridos em uma sociedade de consumo afetam os processos de individuação a 

partir da lógica do desejo e da lógica de mercado. Para tal objetivo, faz-se necessário 

revisar pontos fundamentais no curso histórico do consumo, particularmente, analisar 

como este se constituiu como um dos aspectos subjetivantes na contemporaneidade. 

Sabe-se que consumo e produção, faces diferentes da mesma moeda, se fizeram 

onipresentes desde os primórdios da História. Ocorre que, enquanto fenômeno 

subjetivante, ele encontra raízes nos primórdios do desenvolvimento capitalista, mais 

particularmente no noroeste da Europa e no nordeste dos Estados Unidos. Weber (1997) 
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descreve uma conjuntura fortemente marcado por um ethos particular cuja relevância da 

ética religiosa protestante situava-se como referencial na constituição da identidade dos 

indivíduos, de modo a fomentar um perfil de personalidade para os indivíduos “mais livre, 

individualista, prudente, ascético, sóbrio, e com menos vínculos exteriores” 

(SEVERIANO, 2001/2007, p.68). Essa descrição corresponde ao contexto que se 

denominou “capitalismo de produção”, marcado, então, culturalmente, pela tendência ao 

consumo mínimo ou mesmo à sobrevivência resultante dos efeitos do emprego do 

ascetismo e, em termos econômicos e financeiros, pelo objetivo de expansão 

mercadológica visando responder às demandas individuais de primeira necessidade, mas 

também, e talvez, principalmente, pelo desenvolvimento do maquinário industrial. 

Ocorre que o progressivo desenvolvimento dos equipamentos industriais 

acarretou uma grave crise do sistema em termos de superprodução, tendo em vista a 

ausência de uma quantidade suficiente de consumidores diante da oferta produzida, bem 

como de condições financeiras que tornassem viável a grande massa dos operários 

capazes de inserir-se diretamente na esfera do consumo. É justamente a partir de tal 

realidade que uma segunda etapa do capitalismo é identificada, sobretudo, centrada no 

consumo de massas e na expansão da produção de bens duráveis. 

Com o estabelecimento da ordem industrial fordista e a produção em série, isto 

é, do potencial de produção e de consumo, com melhores salários, a expansão do mercado 

consumidor amplia-se e a crise na superprodução contornada. A lógica vigente aqui 

proclamada era aquela que afirmava o consumo para além do estritamente necessário, 

pois o excedente havia de ser consumido. Para tal inversão, fez-se preciso deslocar a 

necessidade de vender das grandes indústrias, travestindo-a da necessidade de consumir 

das massas (MARCONDES FILHO, 1991). 

É nesta guinada mercadológica que reside uma das mais interessantes estratégias 

capitalistas, ao não apenas investir no fomento do desejo de consumir, mas também inserir 

o consumo como prática subjetivante, como se colocará mais à frente. Trata-se, portanto, 

do início de grandes mudanças quanto às práticas de consumo, que tendem, a partir de 

então, a não se restringirem ao valor de troca e ao valor de uso, isto é, de um certo 

desprendimento da funcionalidade do objeto, para uma progressiva relevância da 

dimensão simbólica da mercadoria. Como tem se anunciado, as novas configurações do 

capitalismo engendram também outras estratégias e relações de produção e consumo que, 

a partir das décadas de 20 e 30, fez emergir a publicidade como instância simbólica e 
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cultural de considerável relevância na ação normativa social para além da estrita relação 

de consumo indivíduo-mercadoria. 

 Assim com a emergência do “capitalismo de consumo”, destaca-se um forte 

apelo à dimensão simbólica das práticas de consumo tanto no sentido de incentivar o 

consumo do excedente gerador de impasses na funcionalidade do capital, mas, 

sobremaneira, quanto ao estatuto das práticas de consumo, que passaram a mediar 

consideravelmente as relações sociais. Isso somente tornou-se possível porque toda uma 

realidade do comércio, assim como do amplo aspecto social, sofreu inúmeras 

reconfigurações dialeticamente entre o antigo e o novo, entre o industrial e a manufatura, 

entre o campo e a cidade. 

No cenário aqui descrito, destacam-se fenômenos objetivos como o progresso da 

técnica e da ciência possibilitando avanços e invenções, o surgimento da publicidade e a 

expansão dos apelos e estratégias midiáticas, a potencialização do processo de 

globalização e sua consequente integração, e a intensificação da urbanização e inserção 

de outros elementos no convívio social. De outro lado, evidencia-se o consequente 

anonimato das grandes metrópoles urbanas, o estabelecimento da publicidade enquanto 

instância mediadora das relações sociais e o enfraquecimento crescente nos antigos 

âmbitos (como a comunidade de origem, a ética, a religião, o trabalho). Neste horizonte, 

não é difícil conceber importantes mudanças nos códigos pertinentes aos processos de 

construção identitária, de socialização e de reconhecimento social. 

Portanto, faz-se necessário compreender como as mudanças ocorridas no cerne 

da reconfiguração do capitalismo no século XX afetaram os processos de individuação, 

remodelando outros perfis de personalidades e instaurando outros processos de 

subjetivação. Para tal, intenciona-se identificar os principais aspectos que marcaram os 

ideais promovidos de individualidade, autonomia e liberdade perpassados pelos códigos 

do consumo em contraposição à moral religiosa, puritana e racional. 

Observa-se que, no que cerne às mutações do capitalismo e desenvolvimento de 

suas lógicas subjacentes, outras forças sociais passaram a agir nos mais diversos 

processos psicossociais, do âmbito da cultura à particularidade da subjetividade, fazendo-

se necessárias novas investigações acerca dos impasses constituintes da ambiguidade no 

processo de individuação. Crochík (1998) nos alerta sobre o papel da cultura no processo 

de diferenciação, de socializar para possibilitar a individuação ao considerar a 

subjetividade como: 
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(...) um terreno interno que se opõe ao mundo externo, mas que só pode surgir 
deste. Sem a formação do indivíduo, este se confunde com o seu meio social e 
natural. Tal subjetividade se desenvolve pela interiorização da cultura, que 
permite expressar os anseios individuais e criticar a própria cultura que 
permitiu a sua formação. (p.70) 
 

Anteriormente, as forças da tradição se colocavam, senão como únicos 

elementos mediadores, certamente como onipresentes balizadores nos processos de 

individualização e de socialização que, assim, situavam-se no âmbito privado das relações 

familiares. Com a reconfiguração do capitalismo, agora já denominado capitalismo 

industrial avançado, as instâncias extrafamiliares, isto é, a dimensão pública, passa a 

presentificar-se de forma cada vez mais direta, mais cedo e ainda mais intensa do que 

antes. 

A ampla reconfiguração no cenário social do século XIX para o século XXI com 

o exponencial avanço da globalização implicou, certamente, relevantes mutações no que 

concerne às práticas e às potencialidades humanas de produção e consumo. Essas, por sua 

vez, também engendraram modelos, códigos, valores e princípios novos quanto aos 

processos de construção identitária e de reconhecimento social. 

O cenário que revela ainda mais a magnitude de instâncias extrafamiliares na 

mediação indivíduo-sociedade corrobora na mesma direção dos argumentos que afirmam 

essa ideia senão como consequência, provavelmente como índice, do enfraquecimento 

das tradicionais instâncias doadoras de referência como o trabalho, a família, a religião, 

a ideia de bem comum, etc. (COSTA, 2005). Todavia, faz-se necessário assinalar que, 

embora considere-se um certo declínio dessas referências clássicas, não significa que 

estas passaram a não mais estarem em vigor ou mesmo que se trata de uma substituição 

de novos códigos em lugares dos antigos. Trata-se, antes de tudo, de uma coexistência 

mútua de influências que encontra suas alterações, em termos de nuances e intensidades, 

na constituição dos processos subjetivantes na contemporaneidade. 

No capitalismo globalizado, especialmente no âmbito das construções 

identitárias, isto é, dos processos de individuação em meio à profusão tecnocientífica e 

midiática, Adorno e Horkheimer (1944/1985) tecem uma importante crítica quanto ao 

papel dos mais diferentes dispositivos tecnológicos na “adequação” das consciências e na 

“educação” dos desejos, ferindo o espírito autônomo e independente, a capacidade de 

julgamento frente à realidade e o exercício da reflexão crítica. Segundo os autores 

frankfurtianos, a manipulação dos elementos subjetivos se daria pela via de mecanismos 

sutis, mas eficazes, a partir da criação e divulgação de ideais, modelos e caracteres 
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próprios à lógica do mercado (ADORNO, 2002; ADORNO & HORKHEIMER, 

1944/1985; MARCUSE, 1982, SEVERIANO, 2001/2007) para fins lucrativos. 

No clássico estudo denominado “A Indústria Cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas” (1944/1985), Adorno e Horkheimer propõem a utilização do 

termo “indústria cultural” como substituto da expressão “cultura de massas”, tendo em 

vista que a este último relaciona-se a ideia de que tal cultura se constituiria como resultado 

“espontâneo” das interações e dos desejos das massas. Com a estratégia da adoção do 

primeiro termo, os autores procuraram evidenciar o caráter ideológico do sistema ao 

desvelar todo um funcionamento sistemático que põe o indivíduo não em uma postura 

ativa e autêntica ‒ ponto de partida das matrizes que resultaram em produtos ou mesmo 

como sujeito promotor ‒ frente ao qual esta indústria se colocaria a serviço dele 

produzindo e respondendo a partir da demanda das massas. Muito pelo contrário é o que 

se observa mais atentamente: uma inversão que hierarquicamente põe os indivíduos não 

no ápice, mas em sua base, cuja produção obedece a direção verticalizada de cima para 

baixo, posicionando os indivíduos como objetos e convergindo-se em um engodo que 

revela uma prática de consumo em que o sujeito se não encontra-se apenas  numa posição 

passiva, de receptáculo diante do que lhe é ofertado, certamente é tomado apenas na 

captura e utilização de seus apelos subjetivos com fins claramente mercadológicos. Nas 

palavras dos autores: 

 
Os padrões teriam resultado originariamente das necessidades dos 
consumidores: eis por que são aceitos sem resistência. De fato, o que o explica 
é o círculo da manipulação e da necessidade retroativa, no qual a unidade do 
sistema se torna cada vez mais coesa. O que não se diz é que o terreno no qual 
a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os 
economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade 
técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter 
compulsivo da sociedade alienada de si mesma. (ADORNO E 
HORKHEIMER, 1944/1985, p. 100) 
 

Desta feita, a indústria cultural consiste em um sistema econômico, político, 

social e cultural organizado e estruturado para operar a partir de uma integração 

deliberadamente vertical sob os indivíduos consumidores, que destituídos de uma posição 

soberana, mais facilmente tendem a coadunar-se e a reproduzir o que lhes é ofertado, 

visando, assim, a sustentação, manutenção e expansão da realidade posta. Os objetivos 

dessa indústria poderiam ser assim descritos como a reprodução de objetos e práticas 

culturais, a integração racional e planejada dos consumidores e o encerramento da 

consciência humana no conformismo frente à realidade, visando unicamente o lucro a 
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partir da manipulação e da dominação subjetiva. Seguindo essa argumentação, Freitag 

(1988) caracteriza a indústria cultural como uma “forma sui generis pela qual a produção 

artística e cultural é organizada no contexto das relações capitalistas de produção, lançada 

no mercado e por este consumida” (p. 72). 

Dentro de uma leitura, acerca de uma estandardização na esfera cultural, que 

aproxima a perspectiva de Adorno e Horkheimer (1944/1985) daquela tecida por Marcuse 

(1964/2015) destaca-se a análise deste último autor acerca da sociedade unidimensional, 

a qual passa a exercer os mecanismos de dominação e alienação “na e pela abundância”. 

Essa sociedade do capitalismo dos grandes monopólios emerge de um horizonte marcado 

não apenas por um exponencial desenvolvimento técnocientífico, mas também, e 

consequentemente, pelo estabelecimento de melhores condições e aumento do padrão de 

vida, muito diferente de seus antecedentes marcados pela escassez e pela ausência de 

determinadas circunstâncias objetivas frente às necessidades vitais dos indivíduos. 

Todavia, nas sociedades industriais contemporâneas, a distribuição da riqueza 

social, o acúmulo e o avanço do conhecimento nas mais diversas áreas e o crescente 

desenvolvimento das capacidades humanas sobre a natureza resultantes do progresso 

técnico (MARCUSE, 1980) encontram barreiras que os façam estender-se de forma 

igualitária no tecido social. Assim, não apenas o acesso a algumas determinadas 

condições fixa-se sob o domínio de pequenos grupos favorecidos, mas também erige uma 

conjuntura que os centralizam de forma privilegiada e permitem que estes exerçam um 

poder totalitário sobre outros. 

É justamente em uma posição privilegiada que se localiza aqui as instâncias da 

publicidade, da mídia, da técnica e da ciência na sociedade unidimensional. As 

informações e os dados produzidos e disseminados por estes âmbitos convergem-se, cada 

vez mais, para a construção de um campo simbólico marcado pela padronização de modos 

de ser, de pensar e de agir atravessados por uma racionalidade instrumental. Esta 

apresenta-se como uma razão que orienta toda uma vasta gama de práticas sociais 

sustentadas pela utilização do poder legitimador da ciência a favor da lógica econômica 

que atravessa, inclusive, a produção “científica” do conhecimento, bem como, o uso e o 

direcionamento dos seus possíveis benefícios. Marcuse (1964/2015) destaca o particular 

papel proeminente da tecnologia e da ciência, bem como de seus aparatos, para além de 

seu uso funcional como instrumento, argumentando que ao não considerar a ideologia 

que a instrumentaliza, a lógica subjacente finda, em última instância, por obliterar a 

reflexão acerca dos seus fins, convergindo para uma racionalidade meramente 
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quantitativa e instrumental distante de seu caráter revolucionário e emancipador. Deste 

modo, tem-se que esse uso do desenvolvimento tecnicocientífico e essa ideologia podem 

ser descritos nas argumentações marcuseanas como: 

 
Validado pelas conquistas da ciência e da tecnologia, justificado por sua 
crescente produtividade, o status quo desafia toda transcendência. Diante da 
possibilidade de pacificação baseada nas realizações técnicas e intelectuais, a 
sociedade industrial desenvolvida se fecha contra essa alternativa. O 
operacionalismo, na teoria e na prática, torna-se a teoria e a prática da 
contenção. Por baixo de sua dinâmica aparente, essa sociedade é um sistema 
de vida completamente estático: autopropulsora em sua produtividade 
opressiva e em sua coordenação benéfica. A contenção do progresso técnico 
caminha de mãos dadas com o seu crescimento na direção estabelecida. (...) A 
sociedade industrial que faz da tecnologia e da ciência suas propriedades, está 
organizada para a dominação cada vez mais efetiva do homem e da natureza, 
para a utilização cada vez mais efetiva de seus recursos. (MARCUSE, 
1964/2015, p. 53/54, grifos do autor).   
 

Assim, apesar dos inúmeros avanços e do exponencial desenvolvimento 

tecnocientífico nos mais diferentes âmbitos (da medicina à inteligência artificial), o 

progresso humanitário resultante de processos menores de libertação e emancipação 

humana encontra-se restrito e cerceado por obstáculos quanto ao progresso técnico 

(MARCUSE, 1980), mais especificamente no que diz respeito ao acesso e distribuição de 

seus benefícios. Deste modo, “o modo como o aparato produtivo é orientado escraviza 

cada vez mais o homem a um tipo de produtividade social, alienada, cujo fim não é a 

felicidade, mas uma compulsiva produtividade que encerra um fim em si mesma” 

(SEVERIANO, 1991, p. 107). 

A ideologia encarnada nos processos e fenômenos unidimensionais nas 

sociedades capitalistas pode ser descrita nas seguintes palavras: 

 
(...) o modo capitalista de pensar parece ser uma estrutura inconsciente que se 
coloca para nós, à nossa vivência de forma imperativa: o modo de pensar 
capitalista (...) implica uma relação com o mundo. Essa relação tem como 
matriz a lógica da mercadoria. Nesse modo de pensar, a estrutura da 
mercadoria funciona como modelo genético para todas as relações na 
sociedade. Ela transcende os limites internos do mercado e invade as demais 
esferas da vida social, funcionando como estruturadora básica. Assim, as 
relações pessoais, emocionais, sexuais, relações com a arte, a cultura, a ciência, 
a educação, o esporte passam a ser organizados segundo essa lógica básica. A 
lógica da mercadoria implica o dimensionamento do social segundo as relações 
de troca. (MARCONDES FILHO, 1981, p. 10/11). 

 

É, portanto, nesse cenário sociocultural que se constata destacadamente duas 

facetas da pregnância e da relevância da unidimensionalidade nos fenômenos 

psicossociais. Primeiramente, a atual tendência para uma invasão da lógica de mercado, 
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obliterando a tomada de consciência da opressão e alienação dos indivíduos ‒ condição 

primeira para um redirecionamento à reflexão crítica e elaboração de outras 

possibilidades. Em um segundo ponto, localiza-se seu efeito, qual seja, o declínio e 

absorção do potencial revolucionário e emancipatório através do aperfeiçoamento de 

estratégias e mecanismos de manipulação dos indivíduos, convergindo para uma 

dinâmica de reprodução e sustentação do status quo vigente e o combate aos elementos 

de contestação, negação e resistência da realidade retificada. 

Marcuse (1980) ressalta o perigo que o reducionismo do possível ao que se 

apresenta como real, suprimindo as possibilidades utópicas, impõe ao indivíduo uma 

adaptação colada às demandas e expectativas do social. Nesse sentido, a direção tomada 

pelos “progressos” marcados pela razão objetiva e sob os ditames do “bem comum” 

converge-se para um fenômeno paradoxal o qual faz coexistir democracia e dominação, 

ao que ele denomina democracia das massas. De modo que: 

 
(...) na democracia das massas já não são indivíduos, nem tão-pouco grupos 
individuais identificáveis, os verdadeiros elementos da política, mas sim 
totalidades uniformizadas ‒ ou sincronizadas nesse sentido. Estas totalidades 
surgem como duas unidades dominantes: primeiro como o gigantesco aparelho 
de produção e distribuição constituído pela indústria moderna; e, em segundo 
lugar, como a massa que controla aquele aparelho. Se se tiver o controle do 
aparelho ou de suas posições-chave, possui-se eo ipso o controle da massa, e 
isto advém automaticamente da divisão do trabalho, como seu resultado 
técnico, como o elemento racional do aparelho técnico que envolve e mantém 
toda a sociedade. Domínio surge-nos então, assim, como qualidade técnico-
administrativa e esta qualidade reúne os diversos grupos que conservam as 
posições-chave do aparelho ‒ econômicas, políticas e militares ‒ num conjunto 
global coletivo técnico-administrativo que as substitui. (MARCUSE, 1980, p. 
28, grifos do autor) 
 
 

Por conseguinte, as inclinações e ambições dos grupos “privados” que se situam 

no ápice do aparelho social tendem a convergir, sem o crivo da consciência crítica e de 

seus possíveis questionamentos, em interesses individuais dos cidadãos, de modo que as 

demandas a priori do âmbito público e político da sociedade como um todo pendem a 

reduzir-se em interesses individuais. Desta feita, a realidade da dominação apresenta-se 

enquadrada na cena de uma massa uniformizada com interesses semelhantes e alienada 

em suas liberdades cerceadas e padronizadas, cujo lugar da vil figura do explorador-

dominador pessoalizada encontra-se vazio mas mostra-se onipresente sob uma lógica e 

ordem objetiva que expropria os indivíduos ‒ não apenas em suas forças produtivas de 

trabalho, sobretudo promovendo uma servidão (LA BOÉTIE, 1576/2009) racionalmente 

engendrada no meio social (MARCUSE, 1980). 
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Assim, os investimentos dispendidos pelos indivíduos na sustentação de uma 

resposta à lógica dominante findam por alimentar, retroativamente, o sistema que a 

produz em detrimento do impulso das forças e investimentos humanos à libertação. A 

realidade apresenta-se de tal modo que: 

 
No que diz respeito ao nível material, a luta pela vida se torna, na realidade, 
cada vez mais intensa, pois, como os produtos têm de ser comprados apesar de 
seus preços cada vez mais elevados, o homem tem que trabalhar mais e 
redobrar seus esforços para enfim adquirí-los. Em segundo lugar, ao nível 
psicológico, a aquisição desses bens não consegue jamais cumprir a promessa 
‒ de consecução plena dos desejos de realização humana. Ou seja, o homem 
trava uma luta interminável e infrutífera para conseguir, através do consumo 
de bens cada vez mais supérfluos e pouco duráveis, a sua felicidade. Numa 
postura fetichizante, o homem parece considerar a mercadoria como a principal 
via de acesso à plena realização de suas necessidades mais arcaicas, atribuindo 
à ela ‒ mercadoria ‒ poderes que na realidade só ao homem pertencem. 
(SEVERIANO, 1991, p. 109) 
 

Na mesma direção dos esforços marcuseanos quanto à crítica aos processos de 

exploração humana no âmbito da subjetividade, Adorno e Horkheimer (1944/1985) tecem 

importantes considerações quanto a produção de uma subjetividade padronizada, seja sob 

a interpretação no sentido de uma crítica ao individualismo, seja naquele de um lamento 

pela falência do indivíduo: 

 
A liquidação do trágico confirma a eliminação do indivíduo. Na indústria, o 
indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do modo de 
produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade incondicional 
com o universal está fora de questão. (...) o que domina é a 
pseudoindividualidade. O individual reduz-se à capacidade do universal de 
marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado como o 
mesmo.  (p. 128) 
 

Desvelando a radicalidade com que a padronização atinge a produção subjetiva 

dissolvendo o particular deste na totalidade da cultura, os autores desvelam que: 
A pseudoindividualidade é um pressuposto para compreender e tirar da 
tragédia sua virulência: é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, mas 
sim meras encruzilhadas das tendências do universal, que é possível reintegrá-
los totalmente na universalidade. A cultura de massas revela assim o caráter 
fictício que a forma do indivíduo sempre exibiu na era da burguesia, e seu 
único erro é vangloriar-se por essa duvidosa harmonia do universal e do 
particular. (Adorno e Horkheimer, 1944/1985, p. 128) 
 

Nesse sentido, revisitando as argumentações de Severiano (2001/2007), esta 

entende o processo de pseudo-individuação como aquele que 

(...) implica uma suposta diferenciação do indivíduo tendo por base a 
“eleição”, pretensamente “livre” de estilos de consumo, já previamente 
estandartizados e articulados pela lógica do mercado, o qual se serve, 
fundamentalmente, da lógica do desejo para promover uma identificação 
idealizada com seus objetos. A promessa implícita, mas nunca realizada, é a de 
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conferir "individualidade" e “diferenciação” social aos seus 
consumidores/receptores. (p.25) 
 

Contudo, os autores da Escola de Frankfurt ressaltam que a construção de 

processos de individuação, historicamente situados na sociedade burguesa, 

necessariamente, não pode encontrar subsídios senão na cultura, apresentando-se, 

portanto, engendrada no paradoxo entre semelhança e diferença de modo que: 

 
O princípio da individualidade estava cheio de contradições desde o início. Por 
um lado, a individuação jamais chegou a se realizar de fato. O caráter de classe 
da autoconservação fixava cada um no estágio do mero ser genérico. Todo 
personagem burguês exprimia, apesar de seu desvio e graças justamente a ele, 
a mesma coisa: a dureza da sociedade competitiva. O indivíduo, sobre o qual 
a sociedade se apoiava, trazia em si mesmo sua mácula; em sua aparente 
liberdade, ele era o produto de sua aparelhagem econômica e social. O poder 
recorria às relações de poder dominantes quando solicitava o juízo das pessoas 
a elas submetidas. Ao mesmo tempo, a sociedade burguesa também 
desenvolveu, em seu processo, o indivíduo. Contra a vontade de seus senhores, 
a técnica transformou os homens de crianças em pessoas. Mas cada um desses 
progressos da individuação se fez à custa da individualidade em cujo nome 
tinha lugar, e deles nada sobrou senão a decisão de perseguir apenas os fins 
privados. (ADORNO E HORKHEIMER, 1944/1985, p. 128) 
 

 Portanto, nesse sentido, os autores parecem desvelar um movimento 

propulsionador de uma “sociedade individualizada” que tende a ser constituída por um 

somatório de indivíduos que perseguem suas finalidades privadas ‒ o que os torna 

idênticos, afinal, mas não os faz unos. Assim, marcados por um movimento de um 

individualização radical, pelo declínio dos projetos coletivos, pelo enfraquecimento de 

referências simbólicas pessoalizadas, pela negligência governamental frente as suas 

necessidades e condições, pelo enfraquecimento dos vínculos da comunidade de seus 

iguais e seduzidos pelos apelos da indústria cultural homogeneizante, o indivíduo fica à 

mercê do imaginário social no que diz respeito a construção de sua própria identidade e, 

sobretudo, quanto à mediação social. 

A lógica da alienação e dominação avança, assim, não apenas no âmbito da 

produção, no que diz respeito à restrição ao trabalho, porém, principalmente, no que se 

refere a uma dimensão subjetiva ainda mais ampla do consumo. Portanto, a partir de tal 

consideração acerca do atravessamento das práticas de consumo (de pessoas, de tempo, 

de lugares, de estilos de vida, etc.) que se destaca, aqui, os ideais de performance e de 

aceleração promotores e modeladores subjetivos. 

É a partir de tal condição que todo um sistema sustentado por uma racionalidade 

de administração totalizante, isto é, por princípios em consonância com a funcionalidade 

da lógica de mercado, se dissipa e passa a mediar os processos de subjetivação na 



53 
 

 

contemporaneidade. A esse respeito, Marcuse (1955/2015) aponta, inclusive, para uma 

reconfiguração dos fenômenos e mecanismos psíquicos a tal ponto, que postula uma 

alteração significativa na estrutura pulsional dos sujeitos, perpassada pela alteração entre 

a particularidade familiar e a coletividade dos meios de comunicação de massas: 

 
A organização repressiva dos instintos parece ser coletiva, e o ego parece ser 
prematuramente socializado por todo um sistema de agentes e agências 
extrafamiliares. Ainda no nível pré-escola, as turbas, o rádio e a televisão fixam 
os padrões para a conformidade e a rebelião; os desvios do padrão são punidos 
não tanto no seio da família, mas fora e contra a família. Os especialistas dos 
meios de comunicação com a massa transmitem os valores requeridos; 
oferecem o treino perfeito em eficiência, dureza, personalidade, sonho e 
romance. Com essa educação, a família deixou de estar em condições de 
competir. (Grifos do autor, p.73) 

 

3.3 Mediação e exploração subjetiva na cultural contemporânea: individualismo, 

lógica da concorrência e performance 

 

No horizonte da contemporaneidade, marcado pelo exponencial 

desenvolvimento do capitalismo globalizado, a lógica do consumo atinge fortemente os 

processos de subjetivação, fundando um diferente campo simbólico e demandando, por 

vezes de forma imperativa, ideais e estilos de vida, dos mais diversos. A partir da 

reorganização econômica e financeira do capitalismo, principalmente no recorte das 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, faz-se relevante compreender como 

a lógica do mercado adentrou mais fortemente o campo de construção identitária ‒ 

portanto, também de forma imaterial ‒, especialmente no que concerna ao contexto 

capitalista que fomenta a presença e a proliferação dos ideais de performance e de 

aceleração na produção de uma subjetividade. 

Em face do suposto desprendimento da pressão normativa das instituições, tendo 

as antigas referências identitárias sociais enfraquecidas e o desmonte do Estado de bem-

estar social, o indivíduo depara-se, na contemporaneidade, com a radicalidade das forças 

traçadas na modernidade industrial sob a forma da lógica neoliberal, não apenas como 

ideologia, mas também como política econômica. De modo que: 

 
O núcleo duro dessa ideologia seria constituído por uma identificação do 
mercado com uma realidade natural. Segundo essa ontologia naturalista, 
bastaria deixar essa realidade por sua própria conta para ela alcançar equilíbrio, 
estabilidade e crescimento. Qualquer intervenção do governo só poderia 
desregular e perturbar esse curso espontâneo, logo convinha estimular uma 
atitude abstencionista. (DARDOT & LAVAL, 2016, p.14) 
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A lógica do mercado, já não mais tão implícita, do neoliberalismo 

contemporâneo avança para além da ideologia do laissez-faire, isto é, do livre 

funcionamento do mercado sem interferências estatais, e apenas com regulamentos para 

proteger e legitimar os direitos da propriedade privada. Ela estende seus alcances com a 

implantação de mecanismos de controle social que abrangem do macro à micropolítica, 

adentrando na vida privada, reorientando escolhas, enaltecendo traços de personalidade e 

atingindo o núcleo dos processos de construção de identidade e de reconhecimento social, 

engendrando todo um sistema normativo que trata de incrementá-lo ainda mais a partir 

do estabelecimento de uma racionalidade instrumentalizada. 

O neoliberalismo, portanto, como estatuto do capitalismo vigente, apresenta-se 

como a razão do capital contemporâneo que enaltece, justamente, liberdade individual 

como livre escolha, sustentando-se em um hiperindividualismo, e, por isso mesmo, tendo 

por pontos fundamentais a generalização da concorrência como norma de conduta e da 

empresa como modelo de subjetivação (DARDOT & LAVAL, 2016). 

Esta racionalidade política, que não pode ser descrita senão como 

governamental, corrobora para um conjunto de práticas, discursos e dispositivos que se 

desloca, cada vez mais na atualidade, para formas de controle e dominação sutis e que se 

apresentam sob a aura da sedução libertária. Os processos ideológicos que outrora 

necessitavam de aparatos que sustentavam, muitas vezes, a polaridade caricatural entre o 

indivíduo comandante e aquele comandado, transformam-se e refinam-se de modo que o 

próprio indivíduo passa a exercitar a disciplina e o governo de si próprio sob os anúncios 

da liberdade individual. Assim é que o governo: 

 
(...) requer liberdade como condição de possibilidade: governar não é governar 
contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto 
é, agir no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que estes venham a 
conformar-se por si mesmos a certas normas. (DARDOT & LAVAL, 2016, 
p.19). 
 

 Tendo como plano de fundo o enfraquecimento dos laços institucionais 

tradicionais e diante das ingerências governamentais, recuando como fator mediador no 

seio social, o sujeito contemporâneo se vê, ao mesmo tempo, como beneficiário de uma 

liberdade ‒ talvez nunca tão ampla como anteriormente ‒, mas, paradoxalmente, também 

impelido a um individualismo exacerbado. A radicalização da ideia de livre arbítrio e a 

responsabilidade direta e absoluta diante das escolhas e decisões tende a fazê-lo pensar 

como se este fora uma mônada cerrada em si mesmo, independente. Esta lógica, porém, 
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finda por superestimar o valor da ação individual e da livre iniciativa à todas as esferas 

da vida. 

  

Tudo, por assim dizer, corre agora por conta do indivíduo. Cabe ao indivíduo 
descobrir o que é capaz de fazer, esticar essa capacidade ao máximo e escolher 
os fins a que essa capacidade poderia melhor servir - isto é, com a máxima 
satisfação concebível. Compete ao indivíduo "amansar o inesperado para que 
se torne um entretenimento". (...) Nesse mundo, poucas coisas são 
predeterminadas, e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são definitivas, 
pouquíssimos contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória é tampouco 
final. (BAUMAN, 2001, p. 74) 
 

Todavia, a aura libertária que acompanha aqueles que bravejam um tempo cada 

vez mais “desfiliado” das instituições depara-se com uma inquietude à medida que o 

cenário da liberdade individual no neoliberalismo depara-se com os impasses da livre 

concorrência e da rivalidade entre os sujeitos. A soma que se acumula em forma de 

tendências o hiperindividualismo, a exacerbação da lógica concorrencial e a hegemonia 

do princípio de ação finda, progressivamente, por estimular o empreendedorismo como 

conduta individual em concordância com a lógica do mercado capitalista (DARDOT & 

LAVAL, 2016; EHRENBERG, 1993/2010). 

Nesse sentido, os caminhos percorridos e promovidos pelo neoliberalismo, em 

face à criação de situações de mercado e à produção do sujeito empresarial, intensificam 

o que ali se fazia presente no pensamento liberal clássico, como o desejo de melhorar as 

próprias condições de vida e da própria sorte, bem como, o ímpeto buscado 

incansavelmente de fazer e tornar-se melhor e mais rápido do que o outro. 

O princípio da concorrência, que extravasa os mercados de bens e serviços, 

expande-se pelo tecido social e alcança a totalidade da ação humana à medida que reveste 

as mais diversas atividades sob o cânone da concorrência pura e perfeita como fator 

regulador. Assim, observa-se de forma mais refinada e disfarçada uma tendência que “visa 

introduzir, restabelecer ou sustentar dimensões de rivalidade na ação e, mais 

fundamentalmente, moldar os sujeitos para torna-los empreendedores que saibam 

aproveitar as oportunidades de lucro e estejam dispostos a entrar no processo permanente 

da concorrência” (DARDOT & LAVAL, 2016, p.136) 

Portanto, o cenário em que se insere os ideais de performance e aceleração é 

aquele marcado, no âmbito sociocultural, pelos inúmeros atravessamentos que a lógica 

do consumo passa a realização no sentido de uma mediação social. E, no que se refere à 

esfera política e econômica, a dinâmica é aquela do neoliberalismo e seus efeitos, tais 



56 
 

 

como a inclinação ao individualismo e a expansão da lógica concorrencial em vários 

âmbitos da vida. 

 

3.4 A mediação performática e acelerada: a imagem individualiza da eficácia 

 

Desta feita, nesse cenário globalizado e neoliberal, Ehrenberg (1993/2010) 

fornece importantes contribuições a partir do que ele denominou de “culto à performance” 

e a exacerbação do individualismo. O autor destaca diante da hegemonia da busca por 

resultados, os imperativos de eficiência, e da supremacia da ação, a figura emblemática 

do empreendedor que seria aquele do qual: 
 
(...) exige-se dele que aceda verdadeiramente à individualidade por meio de 
uma passagem à ação. A democratização do aparecer não está mais limitada ao 
confortável consumo da vida privada: ela invadiu a vida pública sob o viés de 
uma performance que impulsiona cada um a se singularizar, tornando-se si 
mesmo (...) cada um deve aprender a se governar por si mesmo e a encontrar 
as orientações para sua exigência em si mesmo. (EHREMBERG, 1993/2010, 
p.11) 
 

Em um horizonte sociocultural marcado pelas inúmeras mudanças em termos de 

organização e funcionamento, além de uma desestruturação do governo enquanto 

instância reguladora das normas; fomentadora de condições, meios e reparos 

institucionais; e mediadora de forças a serviço da democracia e equidade de condições, 

no cenário social ‒ esse tecido eminentemente desigual ‒ é a metáfora da aventura que se 

impõe como modalidade do governar a si mesmo. Deste modo, é um ato desejável e uma 

capacidade incentivada assumir riscos, individual e coletivamente, diante da instabilidade 

econômica fragilizado pela impossibilidade de contar com mediações ao nível extra 

individual. Assim, como bem nos aponta Costa (2005, p.190) “o sentido da vida deixou 

de ser pensado como um processo com finalidades em longo prazo e objetivos 

extrapessoais”. 

Tal contexto faz-se deduzir que a lógica subjacente faz crer que a concorrência 

interindividual sem maiores intervenções estatais e/ou institucionais ‒ salvo quando fere 

leis ao nível do público ‒ é uma justa competição à medida que eleva a liberdade 

individual como condição primeira e única para a igualdade das contingências. Diante da 

crença no progresso linear promovido pelo Estado-providência vê-se popularizar a ação 

empreendedora como forma privilegiada (e talvez ainda mais aplaudida) de um heroísmo 

generalizado. 
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Não é sem razão que a interseção das áreas do esporte, da aventura e da empresa 

destaca-se e converge-se para a promoção do empreendedor como modelo ideal de 

conduta e fator de diferenciação das massas. O empresariamento ou empreendedorismo 

só faz sentido ser pensado diante de um contexto desfavorável aos ideais coletivos e às 

transformações de dispositivos e processos de socialização mais sistemáticos à medida 

que cada indivíduo deve voltar-se para si e não demandar que outras instâncias, como o 

estado, fomentem condições e passe a mediar situações. 

Ao indivíduo, os apelos de um culto à performance e os imperativos da ação 

frenética empreendedora só seriam uma alternativa se sedutora lhes parecessem. Portanto, 

é justamente através de apelos narcísicos e sob a rubrica do fomento à busca pela 

realização pessoal e profissional, sucesso, superação, felicidade, prestígio e 

reconhecimento social, que se acha engendrado novas, e ainda mais subliminares, de 

controle sobre a subjetividade. 

Do universo dos negócios cerrados nas altas e inatingíveis torres empresariais 

dos grandes centros urbanos, a figura do empreendedor dissipa-se no imaginário coletivo 

por celebrar um heroísmo que faz usos de apelos narcísicos, um espírito de conquista, 

apresentando-se como norma de conduta de massa. Se antes os indivíduos comuns apenas 

contentavam-se em admirar as estrelas, os ídolos, os heróis e as celebridades numa 

posição verticalizada e passiva, atualmente incrementa-se a essa realidade o fomento ao 

alcance de uma posição horizontal diante das personalidade idealizadas, sob o discurso 

de que “Você também pode tornar-se um de nós!”, não sem antes empreender dedicação 

absoluta à ação. 

Na convergência tanto de uma realização pessoal via consumo e de uma ampla 

concorrência que adere à competição esportiva, vê-se surgir um discurso cuja ética se 

pauta no: “vencer, ser bem sucedido, conduzir uma vida com excelência passam, antes de 

mais nada, pela ação de empreender no mundo dos negócios, de assumir riscos, de ser 

obstinado.” (EHRENBERG, 1993/2010, introdução). 

Nesse contexto sociocultural, impõe-se, consequentemente, uma mitologia da 

autorrealização (EHRENBERG, 1993/2010), como efeito da radicalidade do emprego do 

método de autogestão pessoal, isto é, de um sistema de condutas de si que envolve 

normas, imagens, modos de ação e discursos estereotipados, os quais implicam 

reposicionar o indivíduo quanto à formação de sua autonomia e responsabilidade. 

O governar-se e encontrar as direções para sua existência em si mesmo, sem 

conceber outras figuras de referência ou mesmo que atuassem como mediadores, remete 
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a uma idealização totalizante. Esta apresenta-se como tal à medida que se pressupõe a 

possibilidade de uma onipotência que aparta e exclui o outro em sua radicalidade, torna-

se a manifestação de uma relação generalizada que se expande em vários âmbitos da 

existência, tornando-se fonte de referência subjetiva, metaforizando os comportamentos 

e relações e impondo-se o imperativo da ação de forma totalizante. 

Seguindo a mesma direção dessa argumentação, Peran (2016) em sua obra 

Indiposición General, dá relevo aos efeitos de uma flexibilidade e de uma precariedade 

extremas, principalmente no campo do trabalho, bem como frisa um enaltecimento dos 

imperativos de autorregulação e autoprodução que ultrapassam o campo laboral e 

transitam nos mais distintos âmbitos da vida contemporânea, lançando mão do que ele 

denomina ideologia Do it como resultado da retórica da autoexploração promovida pelo 

empreendedorismo e pela ideologia publicitária presente na formulação “Do it Yourself; 

I am What I am”. 

A faceta da busca individual pela felicidade também parece marcada por ideais 

de performance, seja relacionada a uma lógica da competitividade, seja aquela imagética 

especular, cuja imagem sacraliza o alcance dos ideais socialmente em voga para um outro 

anônimo. Caricaturalmente, é como se a máxima rousseauniana se invertesse e houvesse 

o enaltecimento da onipotência humana sobre si e sobre as condições outras ao acreditar 

que o homem, tão somente por si próprio, possui todas as capacidades e elementos para 

alcançar os mais difíceis desafios. 

Nesse sentido, a felicidade enquanto uma busca constante no curso da vida passa 

a ser cada vez mais marcada por imperativos da auto-exigência desenfreada, pela ânsia 

na conquista de novas conquistas e pela forte necessidade de adaptação à instabilidade 

externa. O indivíduo marcado pela adaptação e atualização constante e permanente, é o 

mesmo que tem sua vida atravessada por uma hiperatividade nervosa geral da existência 

diante de uma dinâmica que encontra apenas aspirações particulares e momentâneas. 

Peran (2016) estipula como “paradigma do projeto” essa dinâmica que pensa a felicidade 

por objetivos fragmentários, sempre inconclusos à medida que sempre uma nova etapa se 

coloca adiante, e que exige cada vez mais esforços sem trégua. 

Bauman (2001) reitera a relação entre os interesses mercantis e a delegação da 

construção do indivíduo por si mesmo: 
 
A busca ávida e sem fim por novos exemplos aperfeiçoados e por receitas de 
vida é também uma variedade do comprar, e uma variedade da máxima 
importância, seguramente, à luz das lições gêmeas de que nossa felicidade 
depende apenas de nossa competência pessoal. (...) Há muitas áreas em que 
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precisamos ser mais competentes, e cada uma delas requer uma "compra'. (...) 
A lista de compras não tem fim. (p.87) 

 

 Desta feita, relaciona-se o panorama social acerca das implicações que 

transversalizam os processos de subjetivação contemporâneos no que diz respeito à esfera 

da cultura, marca pelo consumo, e quanto ao âmbito político, caracterizado pelo 

neoliberalismo, na profusão de ideais de performance. Esses, por sua vez, relacionam-se 

com a instauração de uma dinâmica social atravessada por uma sensação de tempo 

acelerado. É a partir de tal prerrogativa, que, no capítulo seguinte, se tecerá formulações 

acercas das ressonâncias psíquicas e psicossociais ao nível do indivíduo, inclusive, em 

termos de sofrimento mental. 
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4 SUBJETIVIDADE PERFORMÁTICA, ACELERAÇÃO SOCIAL, 
EXPERIÊNCIA ASSUJEITADA E SOFRIMENTO DEPRESSIVO 

 
‘Além deste, há um outro vagabundo, o vagabundo que é bom apesar de si, que 

intimamente é atormentado por um grande desejo de ação, que nada faz porque está 

impossibilitado de fazê-lo, porque está como que preso por alguma coisa, porque não 

tem o que lhe é necessário para ser produtivo, porque a fatalidade das circunstâncias o 

reduz a este ponto, um vagabundo assim nem sempre sabe por si próprio o que poderia 

fazer, mas por instinto, sente: “No entanto, eu sirvo para algo, sinto em mim uma razão 

de ser, sei que poderia ser um homem completamente diferente. No que é que eu poderia 

ser útil, para o que poderia eu servir; existe algo dentro de mim, o que será então?’ 

(Vicent Van Gogh) 

  

Muitas, grandes e diferentes opções e possibilidades se apresentam ao sujeito do 

século XXI nos mais diferentes âmbitos da vida. A diversidade e a pluralidade são, 

destacadamente, características da contemporaneidade, que emergem de um contexto 

social marcado pelos mais variados discursos sociais atravessados por demandas de 

reconhecimento, felicidade, autonomia e liberdade. O estatuto da liberdade individual ‒ 

outrora, marcada por significativa limitação e mais compatível com as configurações 

societárias fortemente hierarquizada ‒ expande-se e converge agora, não apenas para a 

busca individual por realização pessoal, sucesso e felicidade; mas também é suscitada, 

juntamente com reivindicações ao nível da autonomia e dos direitos individuais, a 

endossar uma demanda social que atinge, radicalmente, a relação do indivíduo com a 

própria responsabilidade frente às suas aspirações, escolhas e ações. 

Tendo em vista os argumentos apresentados na primeira e na segunda seção deste 

trabalho acerca da relação indivíduo e sociedade, fica evidente a configuração 

sociocultural e econômica da modernidade tardia fundada no consumo e, politicamente, 

orientada para o neoliberalismo. Como assinalado, o destaque aqui diz respeito à posição 

que o indivíduo contemporâneo se defronta nos mais diferentes registros, desde o âmbito 

público do trabalho, a esfera das práticas culturais, as relações sociais e suas formas de 

subjetivação, até atravessar o campo da intimidade (matrimônio, família, sexualidade, 

etc.), hoje transversalizadas pelas diversas mídias e pelos signos do consumo. Tal 

contexto ainda é endossado por uma política neoliberal fortemente marcada pelo apelo e 

pelo fomento à livre iniciativa e à ação individual. Trata-se, portanto, de uma outra 

possibilidade da posição individual com outras consequências em termos psicossociais. 
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No âmbito do consumo, a exaltação das capacidades e habilidades individuais, 

em congruência com a glória da autonomia, é acompanhada, paralelamente, por 

incontáveis ofertas de produtos e de serviços que se apresentam ao consumidor como 

benesses do mercado, apresentando “ao alcance das mãos” uma felicidade consumada. A 

sociedade de consumo segmentada serve-se, assim, de um discurso que entende a oferta 

de mercado como devolutiva frente às demandas e necessidades individuais, 

supostamente respeitando as diferenças e a diversidade subjetivas, pela via da indústria 

cultura (ADORNO E HORKHEIMER, 1947/1985). Todavia, como exposto no capítulo 

anterior, observa-se que as diferentes e mais amplas condições de liberdade pessoal e o 

livre arbítrio, importantes elementos que marcam a posição do sujeito contemporâneo, 

tendem à ser capturados pelos fenômenos de “personalização” (BAUDRILLARD, 1970) 

e “pseudo-individualidade” (ADORNO, 1986), como apresentado anteriormente14. 

No âmbito da produção na contemporaneidade, destaca-se o desenvolvimento 

tecnológico, juntamente com os avanços científicos, que proporcionaram um incontável 

avanço na atividade do homem de controle sobre a natureza, justificado pelo objetivo de 

responder às necessidades humanas e à melhoria da qualidade de vida. Este exponencial 

avanço, com o decorrer das décadas e das inovações alcançadas, atingiu um nível tal que 

extrapolou as possibilidades de suprir as necessidades e condições básicas de vida, porém 

apenas para uma parcela da população mundial. A esperança na consolidação dos 

resultados e do objetivo maior de tais progressos ‒ enquanto criação de aparatos e 

contingências que possibilitassem realizar atividades cada vez em escala maior, melhor e 

mais rápidas do que o homem conseguiria sem tais aquisições e o acesso universal a tal 

realidade ‒ vê-se frustrada, pelo menos parcialmente, à medida que localiza-se ainda a 

existência de numerosas mazelas sociais, como a problemática da fome e da miséria 

acompanhada de péssimas condições de saneamento básico, que fazem-se presentes até 

mesmo nos grandes centros urbanos desenvolvidos. 

Portanto, o presente capítulo, considerando os impasses na constituição de 

processos de subjetivação vigentes na contemporaneidade inerentes à cultura do consumo 

e à política neoliberal, visa refletir acerca das implicações dos ideais de performance e 

imperativos de uma dita “autonomia”, tanto no que concerne a sua relação com o 

fenômeno de aceleração temporal – escala macroestrutural −, quanto a respeito dos 

impasses psicossociais e psicológicos, no registro do indivíduo. Aqui tomou-se ainda 
																																																																				
14Ver capítulo anterior. 
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como análise micrológica a figura proeminente do sofrimento depressivo em articulação 

com o discurso emblemático do Coaching, como referido na introdução deste trabalho. 

 

4.1 Autonomia, performance e aceleração 

 

O acúmulo de saberes e inovações fruto dos elevados níveis de desenvolvimento 

tecnocientífico globalizado fomentaram possibilidades de concretização dos ideais 

iluministas que apontavam no horizonte da modernidade (MARX, 1984 apud 

SEVERIANO, 2001/2007; MARCUSE, 1969). Aspirações ao nível da emancipação 

humana, individualidade e felicidade encontrariam condições tanto mais propícias quanto 

mais acessíveis à medida que se expande o progressivo domínio do homem sobre a 

natureza e ao avanço de uma racionalidade humana promotora de autonomia15. Todavia, 

um dos paradoxos mais curiosos na contemporaneidade diz respeito justamente a esse 

exponencial desenvolvimento tecnocientífico e a crescente escassez de tempo na rotina 

do homem contemporâneo. 

Problematizar a temporalidade no contexto da atualidade seguindo os 

pressupostos da matriz frankfurtiana impõe, necessariamente, considerá-la não como 

simples abstração coletiva e menos ainda em sua vertente naturalista, mas sim inserido 

no seio social e, consequentemente, tomado em seu valor simbólico estrutural, de modo 

que só pode ser considerado como pertencente a dado contexto histórico e a uma dada 

configuração societária. Inserido em uma sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 

1970; SEVERIANO, 2001/2007;) a questão da temporalidade pode remeter a dois 

registros não necessariamente desvinculados: 1) quanto ao caráter de mercadoria que o 

tempo é investido comparecendo como elemento atrativo nos mais diversos objetos e 

serviços do mercado e 2) quanto à experiência subjetiva temporal marcada pela 

aceleração. Nessa direção, observa-se que 

 
(...) além do tempo estabelecer formas de organização e medição que marcaram 
a história da humanidade, regulando modos, hábitos e estilos de vida dos 
grupos sociais; atualmente, a habilidade no uso, regulação e domínio sobre a 
experiência subjetiva do próprio tempo e do tempo do outro – mediado pelos 

																																																																				
15Embora o conceito de autonomia, assim como o de alienação, revele-se como complexo e, em alguma 
medida, problemático em termos filosóficos e etimológicos, concebe-se este em sua vertente sociológica 
adotada por Hartmut Rosa (2016) e retomada em entrevista dada a João Tziminadis (2017): “desejo de 
tomar decisões por si próprio, de desenvolver-se uma voz própria (...) não se trata apenas de estar livre, 
mas de ser capaz de ser tocado por outro, de ouvir a outro” (p.380). 
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novos recursos tecnológicos – se tornam em uma valiosa moeda de 
reconhecimento social e expressão de poder. (SEVERIANO, 2013, p.273) 

 

Para além, portanto, de revestir de atrativos os produtos mercantis sob as 

promessas da delegação das atividades ao maquinário ou mesmo da realização de mais 

atividades em menos tempo – e, justamente por estar correlacionado à posse de bens e 

serviços da alta tecnologia – este passa a ser um dos ícones mais desejos pelos 

contemporâneos: ter tempo “de sobra”, revela-se na esfera do luxo e dos privilégios 

proporcionados pelo consumo. Todavia, a mais relevante das considerações se tece mais 

exatamente no que concerna à temporalidade acelerada, isto é, à crescente sensação de 

uma escassez de tempo que se estende, ordinariamente, no seio social. 

Seguindo as investigações acerca da temporalidade acelerada, destaca-se os 

argumentos do sociólogo e filósofo alemão Hartmut Rosa (2012) sobre a teoria da 

aceleração social. Para o referido autor, a Modernidade tardia caracteriza-se por uma 

sociedade de aceleração dessincronizada e destemporalizada, que finda por estipular 

outras configurações envolvendo conceitos como o de alienação e outros tantos impasses 

quanto às possíveis patologias ou causas sociais relacionadas aos sofrimentos humanos. 

Rosa (2005 apud Tziminadis, 2017), em sua primeira obra detidamente sobre a 

questão do tempo marcado pela velocidade, se debruçou sobre as contingências sociais 

do mal-estar temporal, tomando o processo de modernização como processo de 

aceleração social. Como remonta Tziminadis (2017), em entrevista com o autor: 
 
(...) a estrutura da sociedade moderna depende de sua permanente 
dinamização, o que a projeta para um processo aceleratório infindável. A certo 
ponto desse processo, num momento de viragem civilizacional, a aceleração 
social ultrapassou um limiar crítico das estruturas de estabilização dinâmica” 
(p.366). 
 

A crítica mais importante que deriva da tese de Rosa revela que tal dinamização 

associada ao progresso tecnocientífico, a partir de determinada medida, passou a conduzir 

a sociedade como um todo às relações dessincronizadas entre a velocidade dos processos 

sociais e os processos naturais e psicológicos. Tal formulação possui repercussões 

significativas quanto à conceituação atual de alienação, de modo que esta passa a ser 

entendida quanto “à suspensão das relações entre o indivíduo e o mundo, como resultado 

da velocidade incompatível às experiências humanas, o que torna a vida social fria e muda 

(TZIMINADIS, 2017, p.366). 
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Nas análises empreendidas por Rosa, ao apresentar o processo de modernização 

enquanto dinamização do mundo, o autor aponta para uma forma de equilíbrio social 

associado ao fenômeno da estabilização dinâmica. Isto significa pensar que 

 
(...) a sociedade moderna pode manter sua própria estrutura apenas através de 
aceleração, crescimento e inovação, o que significa que o mundo como um 
todo, em sua materialidade, é posto sob pressão para dinamizar-se: pessoas, 
dinheiro, bens e matérias primas são postas em movimento. Por outro lado, 
podem existir tradições culturais, populações tradicionais que não conseguem 
acelerar senão ao preço de sua própria destruição. (TZIMINADIS, 2017, 
p.372) 
 

No que concerne propriamente às implicações práticas no cerne da aceleração, 

Rosa (2012) aponta para a eclosão de um fenômeno que ele denomina “fome temporal”, 

que por sua vez relaciona os aparatos tecnológicos informatizados e miniaturizados à 

escassez de tempo, de modo inversamente proporcional. Isso, por sua vez, não significa 

conceber a tecnologia como causa, e menos ainda como exclusivo fator, da aceleração 

social. O que estaria implicado no processo entre a aceleração na esfera social e na esfera 

técnica seria a configuração política do neoliberalismo, que extrapola os limites do âmbito 

econômico e dissemina-se sobre o campo social e cultural. 

Nesse sentido, Severiano (2013) aponta que esta aceleração não se restringe “à 

esfera da circulação de bens de consumo, cuja inserção, sistemática e constante, de mais 

e mais ‘novidades’ é essencial para manter o jogo concorrencial e incrementar os lucros 

empresariais (p.275). As inúmeras demandas de aperfeiçoamento, de habilidade e 

eficiência, portanto, se instalam nas mais diversas esferas da vida: na utilização das 

neotecnologias miniaturizadas, no consumo de bens e serviços ofertado por um vasto 

mercado e em uma série de estratégias que tomam como foco a administração e 

desenvolvimento do próprio sujeito. 

Acerca dos demarcadores imprescindíveis em termos de forças motoras deste 

fenômeno, Rosa (2012) frisa a competição e a concepção de boa vida. A primeira força, 

segundo o autor, extravasa a lógica restrita do capitalista e é entendida como norma de 

distribuição e alocação de recursos de forma independente do sistema econômico, isto é, 

não apenas de um efeito deste. Por outro lado, assinala que a intensificação deste se 

encontra como força propulsora da velocidade acelerada, pois “que seu critério de 

medida, sua mensuração, é o número de efetivações por unidade de tempo. 

Consequentemente, onde quer que exista competição, existe escassez de tempo 

(TZIMINADIS, 2017, p.373). 
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Sublinhando as mudanças endógenas quanto ao emprego da lógica da 

estabilização dinâmica − que recai sobre os indivíduos sob as demandas de adaptação e 

responsabilização – e à retirada sistêmica das seguranças ontológicas das tradicionais 

instâncias, como o Estado, Rosa (2012 apud SEVERIANO, 2013) aponta três registros 

onde a aceleração se faz presente: 1) aceleração técnica – apresenta-se como a mais 

evidente de todas à medida que se volta para o campo da produção e dos meios de 

transporte e de comunicação, especialmente a digital e virtual, além de concentra-se nos 

progressos da tecnociência e da biotecnologia. Tal fator atua diretamente na 

reconfiguração da relação tempo e espaço na medida em que, mediado pelo aparato 

tecnológico, o espaço perde, progressivamente, sua importância de orientação quanto ao 

desempenho das atividades; 2) aceleração das mudanças sociais e culturais – refere-se à 

impressão da velocidade e da volatilidade nos modos de associação social e de 

coletividade vinculado às formas, conteúdos e atividades práticas, principalmente no que 

concerne à família e ao trabalho, com significativas ressonâncias quanto aos valores, 

crenças e estilos de vida. Caracteriza-se, fortemente, por uma instabilidade nas dimensões 

política, técnica, estética, normativa, profissional, cognitiva, cultural e científica. 

 Quanto ao último aspecto, Rosa (2012) destaca a aceleração do próprio ritmo de 

vida dos indivíduos, quando aponta para a abrangência não apenas no âmbito do trabalho, 

mas, também quanto ao âmbito do lazer. A extrapolação de uma pressa temporal em 

ambos os campos promove uma impressão de compressão temporal de tal magnitude que 

produz o atual paradoxo expresso na sensação de quanto mais atividades realizadas e 

requisitos considerados na validação destas, quanto mais preenche-se o tempo com 

compromissos e obrigatoriedades – auto-impostas ou não −, menos se dispõe de tempo 

na rotina contemporânea. 

As forças motrizes da aceleração, atravessando os três registros de aceleração 

destacados por Rosa (2012) e evidenciado por Tziminadis (2017), findam por promover 

uma concepção muito particular da vida que se pulveriza desde os produtos consumidos, 

atravessando os mais distintos recursos biológicos e farmacêuticos, por exemplo, até a 

promoção de um estilo de vida ancorado na ideia de que, quanto mais rápido se vive, mais 

experiências se acumula, relacionando linearmente quantidade com qualidade. A lógica 

subjacente parece fazer crer que, em sua face positiva, é possível viver mais de uma vida, 

mais oportunidades, em uma única; em sua versão negativa, concebe que é possível perder 

menos, desperdiçar o mínimo e simular a ausência de qualquer perda, fomentando a ilusão 

de uma lógica onipotente do sujeito atravessada por uma racionalidade empobrecida. 
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Nessa direção, Tziminadis (2017) apresenta três aspectos intrínsecos à racionalidade 

restrita ao campo do puro controle – disponibilidade, alcançabilidade e acessibilidade – 

que, em escaladas distintas, colocam-se como metas pertinentes à sustentação da 

competição e da concepção de boa vida. 

 Em consonância com a aparelhagem comunicacional e publicitária, alinhada a um 

discurso de autonomia e liberdade de escolha, observa-se toda uma parafernália de 

discursos acerca do bem-estar, da qualidade de vida e da felicidade, fazendo-se notória 

nas mais diversas mídias, virtuais ou não, juntamente com outra curiosa demanda: a 

tutoria exercida por inúmeros especialistas, personais, consultores, organizadores, 

gestores, entre outros. Seguindo um modelo que converge para os aspectos da 

competitividade e dos inúmeros métodos de gestão de pessoal, de modo que: 
 
(...) exige-se dele que aceda verdadeiramente à individualidade por meio de 
uma passagem à ação. A democratização do aparecer não está mais limitada ao 
confortável consumo da vida privada: ela invadiu a vida pública sob o viés de 
uma performance que impulsiona cada um a se singularizar, tornando-se si 
mesmo (...) cada um deve aprender a se governar por si mesmo e a encontrar 
as orientações para sua exigência em si mesmo. (EHRENBERG, 1993/2010, 
p.11) 
 

Segundo postula o sociólogo francês Alain Ehrenberg (2004, 1993/2010), os 

imperativos da performance e os ideais de desempenho, presente nas mais diversas mídias 

e discursos contemporâneos, findam por instigar um heroísmo que se apresenta como 

norma de conduta de massa, a partir do fomento à ação individual e de um 

empreendedorismo associado às aspirações puramente individuais. Todavia, o incentivo 

ao “empreendorismo heroico” revela-se como matriz estratégica de modelo de vida à 

medida que impõe o enfrentamento de uma série de riscos, principalmente em um 

contexto socioeconômico que toma a concorrência individual com justa competição. 

Portanto, a paradoxal condição do sujeito contemporâneo é desvelada à medida 

que a livre iniciativa e a delegação unilateral da ação individual é conclamada diante de 

uma dinâmica marcada pela incerteza e pela surpresa (BIRMAN, 2012, 2014). Na esfera 

coletiva, curiosamente, observa-se um recuo dos ideais de uma mudança permanente 

através do progresso linear protagonizado pelo Estado provedor. 

Assim, sublinha-se que o contraponto de uma lógica atravessada pela ação 

individual de empreender – e/ou mesmo pela própria lógica inerente ao individualismo 

(COSTA, 2005; DARDOT & LAVAL, 2016; LASCH, 1983;) – aponta para o 

enfraquecimento e, por vezes, ausência de meios e reparos institucionais a serviço da 

democracia e equidade de condições. De modo que: 
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O casamento do esporte e da aventura é uma resposta à crise da ação pública 
centralizada. Não é uma participação melhor do cidadão na política que 
constitui uma referência possível para se sair da sociedade assistencial, mas a 
formação de um civismo puramente privado, de uma política fora da cidadania, 
em que cada indivíduo deve assumir as responsabilidades que a ação pública é 
doravante incapaz de assumir (EHRENBERG, 1993/2010, p.16) 
 

Portanto, destaca-se aqui uma hiperresponsabilização do sujeito em detrimento 

da retirada sistêmica das seguranças ontológicas, convergindo para promoção de uma 

mitologia da autorrealização (EHRENBERG, 1993/2010), de modo que “cada um deve 

aprender a se governar por si mesmo e a encontrar as orientações para sua existência em 

si mesmo” (p. 11). Não é de se surpreender que nesse contexto o apelo à ação, à decisão, 

ao alcance de metas ganha relevo dos discursos midiáticos ao empresarial, enaltecendo o 

ato exitoso e o alto desempenho. 

Neste cenário social, onde impera, destacadamente, o hiperindividualismo, o 

sujeito é atravessado pelo imperativo de autorregulação e autoprodução para além da 

categoria do trabalho. O que se apresenta de mais peculiar na contemporaneidade, 

curiosamente, é a disseminação da lógica pertinente à produção e à funcionalidade – sob 

os conclames dos imperativos à performance e aos ideais de autonomia −, para além do 

campo laboral e a invasão destes nos mais distintos âmbitos da vida contemporânea, 

inclusive no “tempo livre”, das atividades de lazer. 

Peran (2016), ao realizar uma análise acerca das mutações na reorganização do 

trabalho na atualidade, marcados pela flexibilidade e pela precariedade extremas e os 

reflexos no estatuto da autonomia dos sujeitos, aponta para a instauração da ideologia Do 

it. Nas palavras do autor, esta consiste em: 
 
Una estrategia para acelerar el processo de nuestro anclaje em el mundo, sino 
una ideologia para encerrar al sujeto em la mera adicción a sí mismo. El 
resultado de esta lógica insensta que nos instala em la entrada de uma 
movilización incessante es lo que garantiza la producción: hay que hacer(se) 
algo, sencillamente, para paliar la ausencia de salida. El capital es así la nueva 
forma del nihilismo, concentrado en la rentabilidade generada por este hacer 
sin pausa y sin destino (PERAN, 2016, p. 48. Grifos do autor.) 
 

No contexto, portanto, promotor de uma autonomia progressivamente 

desancorada do seio social − seja na esfera restrita do trabalho, seja no âmbito da vida 

pessoal −, o desenvolvimento das atividades e a administração das ações emergem sob o 

paradigma de projeto (PERAN, 2016). Isto implica considerar o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades, bem como o alcance de resultados “eficazes” sob a rubrica de 

um constante e ininterrupto processo de atualização e adaptação, sob a suspeita, também 

constante, da substituição e da descartabilidade, impondo aos indivíduos árduos esforços 
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e os direcionando para um cansaço que se acumula – ou, como prefere Peran (2016), una 

indisposición general. 

Portanto, na ânsia pelo alcance de resultados e metas, muitas vezes 

heterodeterminadas por agentes da Indústria Cultural (ADORNO & HORKHEIMER, 

1985), o que se destaca é a demanda pela ação e pela realização que findam por conclamar 

a todos através de imperativos relacionados à ação individual, de modo que “todo se 

reduce a um mundo por hacer. El resultado final de esta vida activa, sin embargo, ya no 

serán las ilustres producciones del homo faber humanista, sino el cansancio ocasionado 

por el tanto hacer del hombre sin atributos” (PERAN, 2016, p.17, grifos do autor). 

Assim, se no registro social destaca-se a mudança das contingências externas 

resulta, de forma ininterrupta, no registro do indivíduo, tal contexto impõe uma suposta 

necessidade de realizar por si próprio, ou seja, não apenas o imperativo da ação aqui faz 

sua marca, como também as tendências de um individualismo crescente encontram 

terreno fértil. Deste modo, escamoteiam-se, assim, uma nova forma de controle social 

através de apelos diretos à capacidade e à habilidade em sua via especular e, por isso 

mesmo, quantificável à medida que se convoca a 

 
(...) reagir, mais que refletir; comprovar, mais que analisar; apresentar dados, 
mais que questionar; mostrar resultados, mais que produzir sentidos. O saber-
fazer é substituído pela performance, a formação pelo treinamento, o ócio 
criativo pelo entretenimento repetitivo e a ideia de ‘cuidado de si’ pela 
‘indústria das imagens de si’. (SEVERIANO, 2013, p.275) 
 

Desvela-se aqui, portanto, o entrelace que converge as elaborações de uma 

sociedade do espetáculo (DEBORD, 1967/2017) e do culto à performance 

(EHRENBERG, 1993/2010) à medida que os imperativos quanto a visibilidade confluem 

na mesma direção do apelo à mensuração, à validade e à eficácia. Todavia, esses apelos 

não se dão sem que estas tendências viessem desvinculadas do enaltecimento das grandes 

e melhores habilidades – prêmios, disputas, jogos, torneios, rankings, entre outros. 

Aqui faz-se pertinente destacar o que Ehrenberg (1993/2010) denomina como 

uma dupla transformação da figura do esporte. Primeiramente, trata-se da multiplicação 

dos usos não-esportivos do esporte, referente ao esporte fora do esporte, isto é, da 

promoção do esporte enquanto estilo de vida, um estado de espírito, não necessariamente 

restrita ao corpo ou mesmo ao campo dos lazeres esportivos, de modo que torna-se “a 

manifestação de uma relação generalizada com a existência: empregado na qualidade de 

referente, de metáfora ou de uma princípio de ação em registros cada vez mais vastos de 

nossa realidade contemporânea” (p.18). 
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Portanto, o esporte transforma-se em um sistema de condutas de si que envolve 

normas, imagens, modos de ação e discursos estereotipados, os quais implicam 

reposicionar o indivíduo quanto à formação de sua autonomia e sua responsabilidade 

diante da fragilidade das políticas públicas de modo geral, bem como defronte a 

dificuldade em administrar as demandas quanto a sua posição no mercado de trabalho, 

por isto constitui-se como um “governo de si” que se estende desde a vida privada à vida 

pública. A nova mitologia esportiva: 
 
(...) forja o indivíduo, um indivíduo heroico que assume riscos, em vez de 
buscar proteger-se deles por meio das instituições do Estado-providência; que 
busca agir sobre si mesmo, em vez de ser comandado por outros. O esporte 
[apresenta-se como] uma força de atração dos valores da ação, aos quais ele 
dá uma legitimidade e uma credibilidade incomparáveis, dada a força 
imaginaria de sua tradição, que faz da justiça o produto da concorrência. O 
esporte define a imagem do indivíduo ideal: um indivíduo puro, sem raízes e 
sem passado, que não se refere a nada, a não ser a si mesmo. É por isso que a 
multiplicação dos usos extraesportivos do esporte, paralela, é importante dizer, 
ao uso esportivo crescente do tempo livre. (EHRENBERG, 1993/2010, 
p.25/26, grifos do autor) 
 
 

Já em outro registro, Ehrenberg (1993/2010) retomando a lógica capitalista e 

neoliberal assentada tanto na dimensão da justa desigualdade, como na imprevisibilidade 

e no risco, − numa clara reconfiguração da dimensão da concorrência e da justiça − 

evidencia também o que denomina de esportização da aventura ou mesmo esporte-

aventura. Esse relaciona-se, diretamente, a apelos quanto ao fomento de um heroísmo que 

se apresenta como norma de conduta de massa − resultado da convergência tanto de uma 

realização pessoal via consumo, quanto da concorrência da competição esportiva – a 

partir do declínio da concepção de um destino previamente dirigido seja pelos 

pressupostos econômicos e sociais da família de origem, seja pelos princípios religiosos 

ou da transcendência divina. 

O heroísmo contemporâneo tende a assentar-se na autorreferência a partir de 

uma suposta possessão absoluta de si mesmo, evidenciando um movimento que sobrepõe 

ou mesmo deslegitima as referências da tradição que precedera o indivíduo. Portanto, não 

se trata mais de se admirar ou tomar as referências externas – inclusive aquelas 

pertencentes às mídias − a partir de uma passividade do olhar, mas converte-se no convite 

ao indivíduo para ele próprio possa tornar-se modelo de um herói popular. Nesse contexto, 

destaca-se que: 
 
(...) o herói trágico se opõe, ponto a ponto, ao herói popular que é a vedete 
esportiva. Destino, autenticidade, desprendimento do mundo para se alcançar 
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uma transcendência, e elitismo, caracterizam o primeiro; carreira, 
popularidade, mergulho no mundo e modelo de massa designam o segundo. 
Ao destino de uma elite se substitui uma história possível para todos. A 
aventura é, ao mesmo tempo, um meio de reencantamento da vida cotidiana e 
um instrumento para se integrar no mundo. (EHRENBERG, 1993/2010, p.29) 
 

Analisando os argumentos apresentados por Ehrenberg (1993/2010), é possível 

sinalizar que em ambos os recursos relacionados ao esporte e, consequentemente, à 

performance, vincula-se diretamente ao símbolo da competitividade e às estratégias e 

métodos de gestão de pessoal. Essas, por sua vez, só fazem sentido se correlacionada a 

disseminação de uma ideologia que apela, fortemente, para o reconhecimento social e o 

fomento do desejo de sucesso individual. 

A performance, portanto, se instala como processo de subjetivação a medida que 

dispõe de um código muito particular de princípios, visando, contudo, uma independência 

cerrada e, por assim dizer, solipsista. Liberdade confunde-se aqui com repressão, já que 

agora oprimido e opressor correspondem a mesma figura. Da saúde à aparência física, 

impõe-se uma lógica de que é possível uma independência ao tornar-se o empreendedor 

de si mesmo, fazendo convergir produto e a imagem do produto. E é, através dessa 

guinada, que o indivíduo se sente atravessado por um ideal que se apresenta como 

liberdade e livre iniciativa, mas que finda por constituir-se como moral de assujeitamento 

e alienação. 

 É, portanto, neste contexto histórico que se pensa os efeitos ao nível da 

experiência subjetiva com o tempo, como índice de uma contingência adversa que emerge 

de uma dinâmica sociocultural e política marcada pelo imperativo à ação empreendedora 

socialmente difundida e pelo enfraquecimento das antigas instâncias doadoras de 

referentes identitários. Além, claro, da emergência e hegemonia dos discursos especulares 

vinculados à Indústria Cultural em consonância com a instalação do neoliberalismo como 

diretriz do desenvolvimento econômico e social. 

Assim, ao invés de ‘fábricas automatizadas’ – sonho iluminista de progresso –, 

tem-se “corpos automatizados”, isto porque com a miniaturização das tecnologias o corpo 

passa a ser o próprio receptáculo, sem mediações, de todas as demandas sociais, 

econômicas, culturais e psíquicas advindas do meio, o destino comum de informações, 

mensagens e imagens em qualquer lugar que se encontre. Assim, este corpo-prótese, 

torna-se um veículo tecnológico excitável e vulnerável, ante as infinitas demandas 

oriundas de todos os âmbitos do mundo da vida, com graves implicações desde a 

experiência subjetiva com o tempo – inclusive nos respectivos processos psicológicos de 
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simbolização e memória, por exemplo – até consequências mais explícitas e crônicas ao 

nível da saúde psíquica dos indivíduos. 

 

4.2 A experiência assujeitada e o sujeito sem experiência 

 

Os imperativos acima assinalados constituem como importantes forças na 

regulação e organização de um mundo que demanda uma atenção constantemente e um 

aproveitamento rigoroso do tempo. A lógica do capital centralizada sob os imperativos do 

“aproveitar o tempo” impele que cada vez mais insiram-se não apenas uma série de 

parafernálias tecnológicas do auxílio do desenvolvimento de atividades, mas faz circular 

um estilo de vida atrelado aos interesses particulares de instâncias atreladas ao consumo 

e à política neoliberal. Ocorre que o apelo à ação “empreendora” e livre iniciativa nas 

mais diferentes esferas da vida convergem para a instauração de um mal-estar atrelado ao 

cansaço e à fadiga (HAN, 2015, 2017; PERAN, 2016;) em índices nunca antes vistos, 

com consequências desde a experiência subjetiva cotidiana, passando por impasses 

psicossociais e atingindo o nível do esgotamento subjetivo. 

Nesse sentido, corrobora-se na direção de uma argumentação que relacione as 

atuais demandas por velocidade e eficiência e as mais variadas implicações de um tempo 

acelerado nos processos psicológicos e subjetivos. Retoma-se, por conseguinte, a crítica 

a uma dinâmica acelerada que, ao invés de fomentar possibilidades ao nível da qualidade 

de vida e bem-estar, finda por produzir uma sucessão de “mal-estares” subjetivos, 

produzindo um modelo, certamente, mecânico à medida que impõe o excesso aliado a 

ação, do produzir ao consumir. É em um contexto de declínio das possibilidades de uma 

mediação do tempo que se ver emergir a disseminação de novas espécies de barbárie e 

miséria (KEHL, 2009; BENJAMIN, 1933/1994; 1936/1980) no seio social. 

É justamente seguindo esta aproximação, de forma quase irrestrita, entre tempo 

e ação que se insere a preocupação entre a circulação dos ideais de performance e 

desempenho e o fenômeno de aceleração do ritmo de vida dos sujeitos. No entremeio 

desses dois focos, encontram-se questionamentos acerca da experiência do indivíduo na 

contemporaneidade, frisando impactos desde o nível dos impasses psicossociais ao 

sofrimento psíquico característico dessa dinâmica, desvelando as interferências da cultura 

acelerada nos processos de subjetivação atuais. 

Nesse contexto, no qual emergem inúmeras mutações quanto ao sentido, 

conteúdo e dinâmica da própria experiência de aceleração do ritmo de vida, faz-se 
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necessário analisar a experiência temporal (LAROSSA, 2002; SILVA, 2008), bem como 

seus impasses nos processos subjetivos, avançando, pois, sobre as bordas específicas que 

a aceleração da experiência temporal marca o sofrimento psíquico da modernidade a 

contemporaneidade (BENJAMIN, 1933/1994, 1936/1980; KHEL, 2009; NOVAES, 

2009; ROSA, 2012). 

É evocando o conceito de experiência, partindo da formulação de Larossa (2002) 

que pretendemos esclarecer os efeitos ‒ sublinhados aqui sob a rubrica do excesso ‒ na 

subjetividade contemporânea. O professor da Universidade de Barcelona e doutor em 

Filosofia da Educação traz à cena o embrincamento da relação entre experiência e sentido, 

afirmando que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 

(p.21). Larossa enfatiza, portanto, a especificidade com que as vivências, de modo geral, 

afetam os indivíduos na mesma medida em que este significa essas, dotando-as de sentido. 

Todavia, o autor aponta que “nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência 

é cada vez mais rara” (p.21). Um dos aspectos que estaria atravancando esse processo é 

o excesso de informação, no sentido de acúmulo de dados absorvidos de fora para dentro 

sem que, necessariamente, seja construído um sentido a partir dessa informação. Supõe-

se aqui que as vivências marcadas nesse registro sejam aquelas próximas aos processos 

de decodificação e de memorização de dados, sem que estes sejam assimilados e dotados 

de um sentido particular para o sujeito. 

Larrossa (2002) ainda avança em sua crítica e assinala que “uma sociedade 

constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual a experiência é 

impossível” (p.22) à medida que o excesso ‒ seja de velocidade, seja de quantidade ‒ 

fragiliza os processos de simbolização. Além desse aspecto referente ao excesso de 

informação, ele aponta outro entrave importante: o excesso de opinião que “como a 

informação, converteu-se em um imperativo” (p.22). 

A partir desse contexto de consumo e produção de informação faz-se necessário 

pensar sobre de que modo essas informações chegam e são absorvidas. Nesse sentido, o 

autor nos adverte sobre a demanda de estar informado, isto é, o “periodismo” como um 

fenômeno ainda mais profundo e radical do que a própria massificação das consciências 

pelos grandes meios de comunicação. 

Birman (2012), seguindo uma perspectiva similar, aponta para o surgimento de 

um sujeito que padece diante das intensas e frequentes transformações sociais e culturais. 

Ele frisa que este contexto se apresenta como uma fonte de acontecimentos que parecem 

jorrar diante do indivíduo. O excesso aqui é evidenciado e surge ‘sempre [como] irrupção 
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de algo que escapole ao controle e à regulação da vontade, e que se impõe no psiquismo 

como um corpo estranho’ (BIRMAN, 2012, p.114), 

O autor destaca que emergem da experiência do sujeito na contemporaneidade 

elementos como a surpresa, o imprevisível, o improvável, o intempestivo e 

consequentemente, a vertigem e a ameaça do abismo que parece abalar as certezas nas 

mais diferentes escalas e dimensões da experiência. Aqui se encontram, talvez, as formas 

e forças tão presentes no mal-estar resultante do que ele denomina “espacialização da 

experiência” em detrimento da categoria do tempo. Birman (2012) reivindica a necessária 

apropriação psíquica a partir da narrativa ‒ e, certamente, do pensar ‒ enfatizada na 

construção de um discurso, isto é, de um processo de elaboração e significação simbólica. 

Nas palavras do autor: 
 
Pela narração do que lhe ocorreu, a categoria de tempo se impõe agora, 
necessariamente, pela incidência efetiva do discurso. Porque não existe 
discursividade possível sem a articulação da temporalidade, que marca tanto 
sua sintaxe e gramática quanto sua semântica. Não existiria, portanto, a ordem 
do discurso sem a participação ostensiva da categoria de tempo. (BIRMAN, 
2012, p.21) 

 

O que está em jogo aqui é algo para além da divulgação de informações, mas a 

alteração das condições fomentadoras de uma reflexão crítica própria e autêntica, ou seja, 

particular, necessariamente distante daquelas anunciadas com fins ideológicos de 

manipulação e dominação cultural. Portanto, trata-se do enfraquecimento das condições 

de pensar a diferença e a oposição frente à realidade tal qual apresentada. 

Não é sem razão que um outro aspecto que Larossa (2002) destaca é a falta de 

tempo: 
Tudo o que se passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com 
isso se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por 
outro estímulo ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O 
acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, 
na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. (p.23) 

 

Por último, mas não menos importante, Larossa (2002) localiza o excesso de 

trabalho como aquele adversário da experiência. Aqui pode-se salientar que a necessidade 

de consumir está intimamente ligada à de produzir. É preciso produzir, isto é, trabalhar, 

para que se alcance as benesses do consumo. Nesse ponto coadunam tanto a lógica 

totalitária do capitalismo ‒ na conversão de trabalho em dinheiro ‒, quanto a 

especificidade do trabalho na contemporaneidade, marcada pelos imperativos de 
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performance, pelo hiperindividualismo e competitividade. Esses elementos reivindicam 

uma formação, capacitação e renovação: 
 

(...) permanente e acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, 
é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria, um 
sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o tempo, que 
não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o passo veloz do que se 
passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por essa obsessão por 
seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo. (LAROSSA, 
2002, p.23) 

 

Seguindo uma perspectiva semelhante, Silva (2008) reafirma a contingência da 

aceleração no atual contexto sociocultural e aponta, assim como Larossa (2002), que 

“nunca houve tantas mudanças e num ritmo tão acelerado como esse que vivemos hoje. 

O que se trata de explicar, então é o paradoxo a que chegamos: nunca vivemos tantas 

mudanças e nunca fomos tão incapazes de mudar” (p.154). 

O autor dá ênfase à incapacidade ou fragilização da experiência ‒ inserido em 

um âmbito ainda maior: a história sociopolítica ‒ na relação e contato com o aspecto da 

novidade, frisando o tensionamento onipresente entre o tempo histórico que, ao mesmo 

tempo que possível de mutações e marcado pela variedade e pela velocidade, também é 

marcado pela impotência e incapacidade de construir uma realidade outra. Vejamos, nas 

palavras do autor: 
 

(...) se o que está diante de nós situa-se aquém da possibilidade de negação, 
porque não possuiria um mínimo de densidade real para ser comparado a algo 
que o superasse, então sobrevêm a indiferença, a impossibilidade de projetar 
um mundo, a anulação da expectativa. A uniformidade do deserto, que faz com 
que o que se percorreu não sirva de referência, tampouco o que ainda se está 
por se andar; e o lugar presente é uma referência, mas vazia. (SILVA, 2008, 
p.154) 

 

A experiência histórica é a experiência das mutações, ocorre que aquela de hoje 

é vivenciada por um progresso veloz, fugaz e ‒ por que não!? ‒ muitas vezes destituída 

de sentido pelos indivíduos. O elemento da novidade é apresentado sob a faceta do 

excesso, de modo que os progressos da tecnociência recaem sob uma controvérsia: oferta-

se imperativamente o novo, todavia, este parece carecer do elemento surpresa, da 

superação do que se espera e ancora-se na previsibilidade. De modo que se pode afirmar 

que: 
 

Vivemos num tempo em que o aparecimento de novidades e avanços 
tecnológicos situa-se totalmente dentro do previsto. O novo, que a cada dia nos 
chega, não nos afeta como surpresa, antes tende a nos entediar como 
continuidade rotineira de um processo com o qual já nos acostumamos e que, 
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na medida mesma em que se define pela apresentação do novo, nada de novo 
tem mais a nos oferecer (...) a rotina prevalece, e se fortalece a certeza de que 
tudo muda para continuar o mesmo. (SILVA, 2008, p.155) 

 

O próprio sujeito, fragilizado nas significações pertinentes à própria história vê 

declinar sua potência e condição de agente histórico no cenário político e social. Ao que 

tudo indica carece ao sujeito a capacidade de sustentar tensões e esperas intrínsecas no 

processo histórico, experimentando uma liberdade possível mas não totalitária, e ativa 

mas não necessariamente imediata, tendo em vista a vasta gama de várias determinações 

advinda em outros níveis que não individuais. Todavia, ao que parece: 
 

(...) o sujeito contemporâneo, de modo geral, não está podendo arcar com essa 
dificuldade, e assim tenta atingir um equilíbrio estável na existência histórica 
através da rendição da liberdade. As determinações. Isso significa, no limite, a 
submissão cega à dimensão objetiva e ao ritmo exterior das mutações. (SILVA, 
2008, p.161) 

 

 A esse respeito, Fédida (2009) assinala que essa aceleração imposta se revela 

como motivadora de uma “pauperização da vida psíquica”. Seguindo a mesma direção, 

já há décadas atrás, o filósofo Walter Benjamin (1933/1994; 1936/1980) denominara no 

registro de “pobreza de experiência” justamente o ar de adaptação e de reprodutibilidade 

que ressoa nos indivíduos, como uma espécie de abatimento, desde a modernidade, de 

forma que, escreve ele: 
 

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas 
experiência. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um 
mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa 
e interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são 
ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles 
“devoraram” tudo, a “cultura” e os “homens”, e ficaram saciados e exaustos. 
“Vocês estão todos tão cansados ‒ e tudo porque não concentram todos os seus 
pensamentos num plano totalmente simples mas absolutamente grandioso.” Ao 
cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho compense a tristeza e o 
desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente 
grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por falta de forças” 
(1933/1994, p.118). 

 

Não é sem propósito que Benjamin (1933/1994) sinaliza que “uma nova forma 

de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao 

homem” (p. 115). Se na obra intitulada “O Narrador” (1936/1980) o autor traz o contexto 

da Primeira Guerra Mundial para pensar a barbárie de sua época, em especial, as 

implicações e efeitos do empobrecimento da dimensão fundamental que é a transmissão 

da experiência a terceiros, também é de se notar o lugar que a tecnologia ocupa neste 
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fenômeno ao trazer, desde seus usos mais alarmantes, o aumento da capacidade de 

destruição da vida, bem como a velocidade e a imprevisibilidade. 

Afetada por um uso particular da tecnologia, a experiência tem íntima relação 

com o sentido que uma coletividade tende a significar vivências anteriores ou mesmo 

quando se refere a narrativas trazidas de outro tempo ou espaço por seus contemporâneos. 

O que mais particularmente Benjamin chama atenção é que, com os significativos 

prejuízos na transmissão da experiência, é possível que isto torne os indivíduos propícios 

a aceitar ‒ por vezes, de muito bom grado ‒ qualquer ensinamento que lhe seja 

apresentado sob os deslumbres da novidade. Deste modo, é evidente a perda do potencial 

de simbolização da subjetividade contemporânea no que diz respeito aos seus recursos 

simbólicos disponíveis ou mesmo de uma fragilização de temporalidade que permita esse 

processo. 

É a partir dessa consideração que Kehl (2009), ao explorar uma ilustração 

realizada por Lacan em seu texto “O tempo lógico” (1945/1991) acerca do processo de 

simbolização, destaca três momentos distintos: o instante de ver, o tempo para 

compreender e o momento de concluir. O primeiro e o terceiro não ocorreriam em um 

grande intervalo de tempo: no primeiro, ocorre a imediata percepção sensorial e, no 

terceiro, uma rápida resposta externalizada. Entre as duas pontas da experiência subjetiva 

se localizaria um tempo de mediação, isto é, um período de assimilação e produção de 

sentidos necessário ao sujeito para que este internalize a experiência ativamente. 

Portanto, o tempo de uma ação externalizada ‒ submetido primeiro a um tempo 

de suspensão e produção simbólica particular ‒ pode ser entendido como um tempo de 

concluir, de “uma rápida fulguração que precipita o sujeito em direção à liberdade, de 

posse de uma certeza nunca inteiramente garantida a respeito de si mesmo” (KEHL, 2009, 

p.114) 

Entretanto, sem um tempo de mediação, entre o contato e a reação, entre a 

pergunta e a resposta, a experiência do sujeito, assim, transmuta-se em vivência imediata, 

irrefletida, premida por um eterno presente a demandar nossa total disponibilidade e 

urgência em ter sempre que se superar a si mesmo. A vida sob o efeito de constantes 

choques – sobrecarga de informações e acontecimentos – demanda respostas rápidas, 

quase automáticas, reflexas, à semelhança dos animais quando em prontidão para atacar 

sua presa. Não se trata propriamente de atenção, mas de tensão ao ato, ausente de reflexão 

e fator desencadeador do stress. 
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A duração, enquanto condição necessária para uma compreensão, simbolização 

e ampliação das possibilidades de escolha, parece carecer diante dos imperativos do 

excesso. Este se apresenta como afetação e se expressa como sentimento, além de fazer 

presença nos registros do corpo, da ação e das intensidades (BIRMAN, 2012). Deste 

modo, a ação exteriorizada é privilegiada em detrimento do registro do pensamento e da 

linguagem. 

Não é incomum dentro das conjunturas às quais nos inserimos que essas 

consequências limites sejam atingidas. São elencadas por Birman (2012) algumas 

possibilidades para o destino desses excessos “da corporificação, passando pelas 

desregulações da ação e atingindo a suspensão do eu, a despossessão de si se apresenta 

sob diferentes figuras e se evidencia por diversos signos” (p. 118), tais como depressão, 

distimia, uso de drogas, estresse, etc. 

 

4.3 Sofrimento depressivo e temporalidade 

 

Em face do exposto, se fez conveniente a eleição do sofrimento depressivo para 

refletirmos sobre a posição emblemática destes, tanto como possível potencializador da 

aceleração da experiência temporal subjetiva, quanto no que diz respeito a uma espécie 

de negação dos ideais de performance e autonomia socialmente divulgados e enaltecidos. 

O dito depressivo parece revelar a artificialidade e o ônus da lógica do mercado capitalista 

sob a lógica do desejo, impregnada da profusão de imperativos de felicidade e qualidade 

de vida a serem alcançado sob condições questionáveis. Aqui revela-se, portanto, um 

outro paradoxo. 

O termo “sofrimento depressivo” é aqui tomado como paradigma para se pensar 

os impasses subjetivos que marcam a especificidade do sofrimento psíquico na 

contemporaneidade, dado o relevo de sua relação com a aceleração da experiência 

temporal do indivíduo, bem como os imperativos de performance, que se põe, 

socialmente, como molde de uma felicidade padronizada. 

Com base na literatura e nos indícios evidentes que apontam para um alarmante 

grau de proliferação dos sofrimentos depressivos na atualidade (EHRENBERG, 

1993/2010; ROUDINESCO, 2000, 2006; KEHL, 2009;), optamos por privilegiar uma 

perspectiva analítica e teórico-crítica que tome esse tipo de sofrimento como constituinte 

de uma sintomatologia, produto do psiquismo, afetada pela dinâmica social reveladora de 
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um processo de subjetivação particular à contemporaneidade. Não trata-se, portanto, de 

conceber a depressão em sua função como diagnóstico clínico e médico16. 

O sofrimento depressivo comparece, assim, como uma espécie de mal-estar da 

contemporaneidade. Em sua obra intitulada “Mal-estar na civilização” (1930/2010), 

originalmente publicada em 1930, Freud apresenta originalmente a sua concepção de 

mal-estar. Todavia, a perspectiva aqui tomada desse conceito entente que o que estava em 

jogo no texto era “menos a relação de antinomia insuperável entre os polos da pulsão e 

da civilização, numa forma de reflexão resignada da subjetividade na civilização em 

geral, do que um esforço para circunscrever o mal-estar do sujeito na modernidade” 

(BIRMAN, 2014, p. 17, grifo do autor). 

A leitura aqui empreendida, toma, portanto, a concepção de mal-estar como 

aquele sentimento que afeta o indivíduo em consequência dos sacrifícios pulsionais 

exigidos pela vida social, que em última instância, revela a impossibilidade de uma plena 

harmonia entre as exigências da convivência no social e a necessidade de satisfação 

libidinal do indivíduo. Nesse sentido, pensar a felicidade humana, enquanto satisfação do 

desejo individual, nos coloca a par de uma série de impasses para sua concretização, como 

bem afirmara Freud (1930/2010): 
 
Aquilo a que chamamos “felicidade”, no sentido mais estrito, vem da 
satisfação repentina de necessidades altamente represadas, e por sua natureza 
é possível apenas como fenômeno episódico. Quando uma situação desejada 
pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isto resulta apenas em um morno 
bem-estar; somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o contraste, 
muito pouco o estado. Logo, nossas possibilidades de felicidade são 
restringidas por nossa constituição. É bem menos difícil experimentar a 
infelicidade. (p.30) 

 

Entende-se, portanto, que o pai da psicanálise desvelava não tão somente a 

condição assimétrica do indivíduo inserido na sociedade, mas, exatamente, a 

especificidade da lógica repressiva moderna naquela primeira metade do século XX, 

bastante diferente do que se observa na atualidade. Seguindo Rouanet (1993): 
 
As pulsões sexuais são parcialmente sublimadas, transformando-se em ideais 
coletivos, e as agressivas, recalcadas, são transferidas ao Superego, que as 
dirige contra o próprio indivíduo, sob a forma de sentimento de culpa. Este 
aumenta, portanto, com cada sacrifício da pulsão agressiva, em vez de 
diminuir. Eis o mal-estar: frustração e culpa. O ressentimento contra a 
civilização é uma consequência lógica do mal-estar. O mal-estar é inerente a 

																																																																				
16A depressão aparece dentre os Transtornos do humor (afetivos), F30-F39, como “Episódio Depressivo”, 
F32, na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10. E como “Transtornos 
depressivos” no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais V (DSM-V). 
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qualquer tipo de civilização, em qualquer estágio evolutivo. Mas podemos 
presumir que ele se revista de formas específicas conforme o período histórico. 
(p.96); 

 

No horizonte histórico, esta leitura foi empreendida por Marcuse (1982), o qual 

considera que a luta entre pulsões e civilização não é eterna, mas histórica. Diz respeito 

aos interesses políticos e de dominação das sociedades. Daí a necessidade de se pensar a 

especificidade do mal-estar em tempos acelerados na contemporaneidade, marcado pelos 

imperativos de performance e de felicidade. 

Segundo Roudinesco (2000), “a depressão tornou-se a epidemia psíquica das 

sociedades democráticas, ao mesmo tempo que se multiplicaram os tratamentos para 

oferecer a cada consumidor uma solução honrosa” (p.17). Nesse sentido, a partir da 

consideração da autora, mostra-se interessante a ênfase na negatividade e na resistência 

frente às modalidades de gozo vigentes colocada pelo sofrimento depressivo, bem como 

uma possível relação entre a dinâmica acelerada e a profusão deste tipo de sofrimento em 

grande escala. De modo geral, o sujeito que padece de sofrimento depressivo parece nos 

sinalizar uma “convicção de ter sido deposto de um lugar de gozo e deserdado dos bens 

do mundo [o que] constitui o traço mais notável da vivência depressiva” (DELOYA, 2000, 

p.42). 

O que ganha relevo aqui é que o sujeito que padece de sofrimento depressivo, 

ou “o depressivo”, é justamente aquele que é marcado por uma espécie de desajustamento, 

de dissintonia, de uma perda do lugar junto aos outros, de uma forma imaginária. É nesse 

sentido que aqui surge a crítica quanto às condições apresentadas e divulgadas 

socialmente que evidenciam as diversas facetas desse tipo de sofrimento com as 

condições neoliberais vigentes: a aceleração do ritmo de vida, a onipresença de ideais de 

performance e de desempenho, além de um discurso social promotor de uma felicidade 

consumada. 

É a partir, portanto, de um empobrecimento da experiência, oriunda do declínio 

de um tempo favorável aos processos de mediação e simbolização que apostamos em uma 

compreensão que aproxima a defasagem da produção de sentidos, particulares de cada 

sujeito, e o sofrimento depressivo. 

Tomar a especificidade deste tipo de sofrimento também se mostra estratégica 

para desvelar esse outro paradoxo, de resistência e de oposição à temporalidade que marca 

a contemporaneidade, tendo em vista que a questão do sujeito depressivo desvela a 
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singularidade de sua relação com o tempo ‒ seu uso e sua administração ‒ e, certamente, 

também com os imperativos sociais de desempenho e de felicidade. 

Evidencia-se, portanto, no contexto das sociedades contemporâneas, a 

supremacia de uma lógica produtivista, que ultrapassa o maquinário das fábricas e assume 

uma dimensão ainda mais ampla para o indivíduo, na medida em que seu próprio tempo 

passa a ser controlado, de modo que é possível concordar que “...o medo de que o homem 

seja escravizado por suas máquinas deu lugar a uma esperança de que o homem se 

transforme em algo parecido a uma máquina” (LASH, 1983, p. 48). 

 

4.4 O sofrimento depressivo enquanto mal-estar contemporâneo 

 

Em face do exposto anteriormente, localiza-se, portanto, a proeminência de uma 

série impasses psicossociais e psíquicos de uma dinâmica social atravessada por uma 

lógica performática e acelerada que preza, radicalmente, a eficácia quantitativa, a 

padronização e a divulgação de ideais subjetivos com fins lucrativos puramente 

mercadológicos. Os ideais de desempenho e performance (EHRENBERG, 2004, 

1993/2010; FERRAZ, 2014; FREIRE FILHO, 2012; MATOS, 2008;) sob os conclames 

da autonomia e da liberdade individual e sua relação com uma experiência subjetiva 

temporal marcada pela aceleração (MAIA, 2017; ROSA, 2012; SEVERIANO, 2013, 

2017; TZIMINADIS, 2017;) impulsiona os sujeitos a significativas problemáticas que 

perpassam desde as repercussões ao nível da pauperização e empobrecimento da 

experiência subjetiva, passando pelo estresse e pela fadiga, até atingir o grau de 

cronificação quanto às questões propriamente ligadas à psicopatologia, tais como: as 

compulsões, as fobias sociais, as adicções, as toxicomanias, o transtorno do pânico, a 

bulimia, a anorexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), a 

síndrome de Burnout e a depressão, dentre outros. 

Neste contexto do mal-estar contemporâneo, considerando-se que este inscreve-

se sempre no campo da subjetividade enquanto produção de sofrimento ao nível do 

indivíduo – como visto no primeiro capítulo deste trabalho −, destacam-se diversas 

figuras ilustrativas que podem remeter em maior ou em menor grau às implicações da 

relação indivíduo-sociedade. Assim, como assinala Bauman (1998), “os mal-estares, 

aflições e ansiedades típicos do mundo pós-moderno resultam do gênero de sociedade 

que oferece cada vez mais liberdade individual ao preço de cada vez menos segurança” 

(p.156). 
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Tendo destacado em momento anterior o estatuto de transitoriedade, marcado 

pela aceleração do ritmo de vida e entendendo esta como pertencente à dialética intrínseca 

da relação do indivíduo com a esfera do social, parte-se do pressuposto de que o cenário 

contemporâneo se apresenta como um movimento de incessantes demandas. Além disso, 

destaca-se, seja como causa, seja como efeito desta realidade, um contexto marcado, 

muitas vezes, pela impossibilidade e/ou inviabilidade de qualquer estabilidade e fixidez, 

cujas consequências para os sujeitos não podem ser outras que não uma condição 

circunscrita pela descontinuidade, pela surpresa e pelo rompimento abrupto, que, por sua 

vez, impõem o deparar-se com a ameaça, o risco, e a falta de garantias e seguranças 

(BIRMAN, 2012, 2014). Curiosamente, observa-se que ‘a desordem e a incoerência que 

dominam a época contemporânea decorrem daquilo que o espírito produziu de mais 

racional, resultando na velocidade, nas intensidades fora de qualquer proporção humana, 

dominadas por um “empirismo detestável”’ (NOVAES, 2009). 

Também em um horizonte marcado pela multiplicidade e pela racionalidade 

instrumental destaca-se uma lógica subjacente marcada pelo apelo à ação, pelo imperativo 

de desempenho e pela demanda de que “aproveitar mais é aproveitar melhor”. As 

multipossibilidades que emergem deste contexto, colocam em cena um vasto escopo de 

afazeres, atividades e funções nas mais diversas esferas da vida, em um vertiginoso 

movimento que tende a tornar a pluralidade dos direitos, em termos de cidadania, 

associada às opções e ofertas de consumo, como também assinalado no capítulo anterior. 

Assim, destaca-se que, cada vez mais, aspectos como a liberdade de escolha, são 

confundidos com a liberdade de consumo, de tal modo que se tende a encerrar direitos 

públicos em deveres privados. Tal simplificação parece crer que “a escolha racional na 

era da instantaneidade significa buscar a gratificação evitando as conseqüências, e 

particularmente as responsabilidades que essas conseqüências podem implicar” 

(BAUMAN, 2001, p. 148). 

Em seu livro “Sobre ética e psicanálise” (2002), a psicanalista Maria Rita Khel 

revela que o homem moderno estabelece uma outra relação consigo mesmo e, portanto, 

com o sofrimento, de forma que esta nova configuração tende ao empobrecimento da 

subjetividade contemporânea, pois constitui-se de “um sujeito a um só tempo centrado no 

eu e carente de ser” (p.39, grifos da autora). A questão aqui assinalada diz respeito 

justamente à particularidade daquele sofrimento psíquico atrelado, por assim dizer, à 

incompatibilidade entre as suas necessidades individuais e as exigências culturais e 

sociais. Khel (2002), revisitando o texto resultante da pesquisa antropológica 
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empreendida por Freud (1914/2012), retoma o mito da horda primeva de “Totem e tabu”, 

enquanto concepção freudiana a respeito das origens da civilização e destaca que: 
 
(...) o mito de Totem e tabu, a despeito de sua pretensão de referir-se a uma 
ocorrência fora da história e de suas consequências universais, nomeia de fato 
a difícil condição do homem moderno, que perde a proteção oferecida por um 
pai capaz de fazer, da filiação, um destino. A passagem da condição de filho à 
de irmão – ou da condição de súdito à de cidadão – não se dá sem o luto pelo 
amparo que o tirano oferecia em relação à falta-a-ser. No entanto, o ganho de 
liberdade obtido com essa passagem é inegável; não devemos nos enganar a 
respeito do amparo proporcionado pelo pai tirano; se ele protege os irmãos da 
sanha uns dos outros, nem por isso seus filhos estão a salvo de sua própria 
crueldade, uma vez que não há força superior à sua, capaz de estabelecer um 
limite para seus destemperos. (p.44) 
 

Portanto, na conjuntura contemporânea destaca-se uma posição do sujeito diante 

das suas próprias escolhas, isto é, do uso e do planejamento quanto à aplicação de uma 

posição supostamente “autônoma” e marcada pela “livre iniciativa”. Todavia, se essa 

posição inaugura uma série de possibilidades antes impossíveis ao indivíduo do antigo 

regime ou mesmo do período medieval, traz, também como consequência, uma outra 

relação para com o sofrimento. Bezerra Junior (2010) destaca que essa posição atual, 

marcada pelo desamparo, distingue-se de uma anterior disposição observada na relação 

moderna, na medida em que esta última tendia a tomar o sofrimento no registro do 

singular e do interior, buscando auto-implicações. Segundo o autor, 
 
(...) nós estamos passando do modelo do conflito para explicar o sofrimento, 
para o modelo da disfunção. Realmente é verdade que cada vez mais são 
encontrados indivíduos – e você tem toda uma cultura que estimula isso – que 
não deixam de sentir dor, mas a maneira como eles a experimentam é menos 
sob o modo de um conflito que os convoca, do que um sentimento de uma 
performance contrariada ou insuficiente. Cada vez mais, um sofrimento 
psíquico como a depressão, por exemplo, é entendido como efeito de uma 
disfunção cerebral. Essa chamada cultura do sujeito cerebelar faz com que a 
gente se identifique, de modo crescente, o “eu”, o sujeito, o self com o cérebro 
funcionante, e o sofrimento, a angústia, a depressão, o desânimo, ou seja lá o 
que for, com uma disfunção neuroquímica (...) estamos aprendendo uma nova 
maneira de sofrer, menos subjetivante, mais objetivadora. (p.160) 
 

Seguindo nesta direção, este estudo ancora-se em uma das leituras possíveis 

acerca do mal-estar na atualidade, vinculando-se este, tanto no que concerne à fragilidade 

das mediações de instâncias de ordem superior, quanto também às implicações do suposto 

estabelecimento de condições cada vez mais horizontalizadas entre semelhantes. Deste 

modo, fez-se conveniente a eleição da figura do sofrimento depressivo com o intuito de 

problematizar a posição emblemática do sujeito diante da particularidade deste pathos, e 

sua relação com o estatuto atual da posição do indivíduo celebrada pela suposta conquista 

progressiva de uma condição autônoma e “livre”. Assim, aponta-se o surgimento de um 
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outro paradoxo, qual seja: a profusão de um discurso acerca da felicidade e do bem-estar 

– atrelando-se autonomia, liberdade e performance − e os crescentes e alarmantes índices 

epidemiológicos de sofrimento psíquico e psicopatologias, dos quais desponta o 

crescimento das taxas de depressão (DIAS, 2010; MOREIRA, 2008;). 

Diante de tal conjuntura, marcada pelo enaltecimento do discurso sobre 

autonomia, realização pessoal, qualidade de vida e bem-estar observa-se, correlatamente, 

o surgimento de todo um mercado constituído por produtos e serviços que, 

paradoxalmente, oferece-se como felicidade “personalizada”. Nas mais diversas bancas 

de jornais dos grandes centros urbanos, como também nas várias prateleiras das livrarias 

do país, diversos livros, revistas, manuais, panfletos, questionários e check lists da 

literatura de autoajuda – incluindo-se aqui as mais diversas publicações de coaching17 − 

ecoam como em coro dicas, conselhos e instruções acerca da felicidade. Também nos 

outdoors, na rádio, na televisão e na internet encontra-se uma série de convites e ofertas 

para participar de treinamentos, palestras, aperfeiçoamentos e planejamentos que revelam 

todo um aparato estratégico sobre o “ser feliz hoje”. 

O discurso publicitário e midiático parece endossar a concretização dos ideais ao 

alcance das mãos em um movimento que condensa felicidade e satisfação, além de 

realizar uma leitura simplista da subjetividade. Se o desejo de ser feliz torna-se o desejo 

por satisfazer-se, esse reducionismo frente à condição humana alcança ainda mais 

objeção, à medida que se revela ainda mais ideológico ao relacionar, de forma retilínea, 

a ideia de felicidade enquanto direito, passando a tomá-la como imperativo. Assim, 
 
Somos herdeiros dessas concepções, mesmo que não tenhamos adotado 
nenhuma ao pé da letra, uma vez que elas se consolidaram numa mentalidade 
comum da qual estamos hoje todos impregnados. Não somente prazer, saúde, 
salvação se tornaram sinônimos, pois o corpo passou a ser o horizonte 
inexcedível, mas sobretudo se tornou suspeito não se sentir radiante. Por 
significar a transgressão de um tabu, todos se sentem obrigados à realização 
máxima. (BRUCKNER, 2002, p.58) 
 

 O filósofo francês Pascal Bruckner, em sua obra intitulada “A euforia perpétua: 

ensaios sobre o dever de felicidade” (2002) ratifica que a felicidade enquanto apelo ao 

consumo torna-se um dos mais potentes na medida que se instala sob o aspecto do 

abstrato, isto é, a priori desprovido de objeto, daí sua hábil manipulação sob os signos da 

recompensa e da satisfação “perfeita”, além de estender-se a todos, de modo que “a partir 

de agora, temos todos os direitos, salvo o de não ser bem-aventurados” (p.15). Segundo 
																																																																				
17Uma abordagem sobre esse fenômeno será abordada ao final deste capítulo. 
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o supracitado autor, tal projeto de felicidade depara-se, portanto, com pelo menos três 

aspectos: 1) o caráter abstrato da felicidade “que explica sua sedução e a angústia que 

provoca. Não somente desconfiamos dos paraísos pré-fabricados, como também nunca 

estamos seguros de ser verdadeiramente felizes” (p.16); 2) o reducionismo entre 

felicidade e saciedade, que finda por converter-se em tédio, apatia, mediocridade e 

vulgaridade; e 3) a felicidade enquanto antagonismo do sofrimento, que, por sua vez, 

pretende eliminar a dor findando por promovê-la como resultante do exercício exaustivo 

da evitação, de modo que “hoje em dia o homem sofre também por não querer sofrer, da 

mesma maneira como se pode adoecer de tanto procurar a saúde perfeita” (p.16). 

Nesse sentido, a própria busca ávida por ideais de felicidade alinhados à lógica do 

capital revela-se equivocada na medida em que, em consequência dos meios 

estabelecidos, finda por resultar em frustração, decepção e desencantamento. Desta feita, 

a felicidade: 
 
(...) não constitui somente, ao lado do mercado da espiritualidade, a maior 
indústria da época, ela é também, e com muita precisão, a nova ordem moral: 
é por isso que a depressão prolifera, que toda rebelião contra esse hedonismo 
pegajoso invoca sem cessar a infelicidade e o desgosto, Eis-nos culpados por 
não estarmos bem, mal pelo qual devemos responder diante de todos e diante 
de nossa jurisdição íntima. (BRUCKNER, 2002, p.62) 
 

A psicanalista e professora Maria Livia Tourinho Moretto, em palestra proferida 

no Café Filosófico (2017)18, atenta na mesma direção de Bruckner (2012) à medida que 

destaca que a novidade em termo de sofrimento psíquico na contemporaneidade dá-se 

não mais apenas pela repressão, pelo “não poder”, pela privação, mas inaugura-se uma 

espécie de sofrimento constituído pelo imperativo à realização, associado ao dever de 

sucesso, ou, em última instância, pela impossibilidade do fracasso. O discurso da 

palestrante afirma, ainda, que pensar o sofrimento psíquico imerso na cultura do sucesso 

relaciona-se tanto à falta de reconhecimento do desejo do sujeito por parte do outro, 

quanto à impossibilidade de sofrer, de não corresponder aos ideais postos. Assim, Maria 

Lívia Moretto destaca que a particularidade do sofrimento na contemporaneidade refere-

se ao não reconhecido do sujeito faltante, revelando um contexto cultural no qual impera 

a lógica da completude, dos imperativos de felicidade e ideais de performance, já que se 

trata de uma sobreposição: felicidade performática. 

																																																																				
18Refiro-me à palestra intitulada “O sofrimento na nossa cultura do sucesso” em Café Filosófico (CPPL). 
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Ehrenberg (2004, 1993/2010) situa, no contexto da felicidade atravessada pela 

idealização e atrelada à ação individual, a depressão, justamente, como uma “doença da 

autonomia”, isto é, como contraponto à cultura da “felicidade autônoma”. Uma 

autonomia, certamente, muito distante daquela formulada por Maria Livia Tourinho 

Moretto, que a entende como a capacidade de se diferenciar do outro, de perseguir a 

singularidade, e não a de se distanciar do outro, negando a dependência intrínseca ao 

humano no social. 

 

4.5 Felicidade performática, aceleração social e mal-estar – pilastras do sofrimento 

depressivo 

 

Diante do amplo terreno do mal-estar na contemporaneidade, elege-se aqui a 

figura do sofrimento depressivo como aquele que faz ruído na sociedade ao apontar, 

diante de “muitas felicidades” como aponta Birman (2010), que algo não está bem, que 

alguém não está em conformidade. Portanto, o sofrimento depressivo aqui é tomado como 

ponto de inflexão na atualidade, na medida em que a partir dele pode-se traçar uma série 

de consonâncias e dissonâncias com a lógica sociocultural vigente. Deste modo, a eleição 

do sofrimento psíquico depressivo aqui não é ingênua, mas sim concebida como mal-estar 

e expressão do sintoma social (DIAS, 2010; ESTEVES & GALVAN, 2006; HAN, 2015, 

2017; KEHL, 2007, 2009, 2017; MENDLOWICZ, 2009; ROUDINESCO, 2000, 2006; 

ROUDINESCO & PLON, 1998; SOUZA & FONTE, 2017;) resultante da tensão 

indivíduo-sociedade, isto é, como conflito psíquico e consequência de uma reorganização 

pulsional que revela a hegemonia da lógica do mercado – atravessada por seus 

imperativos − em detrimento da lógica do desejo, não sem significativos efeitos 

prejudiciais ao nível da subjetividade. 

O dito “depressivo”, marcado pela sua dissonância com os ideais de 

produtividade, consumo e velocidade, pode ser tomado como revelador da artificialidade 

e do ônus da lógica do mercado capitalista sob a lógica do desejo, impregnada da profusão 

de imperativos e ideais de felicidade, realização pessoal, sucesso, boa saúde e 

desempenho, e qualidade de vida a serem alcançado sob condições questionáveis. Nesta 

dinâmica, a experiência depressiva pode ser entendida, mesmo que não racionalmente, 

como uma espécie de negação dos ideais de aceleração, das demandas de performance e 

imperativos de autonomia socialmente divulgados e enaltecidos como molde de uma 

felicidade padronizada. 
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O termo “sofrimento depressivo” é aqui tomado, portanto, como índice 

paradigmático para se pensar os impasses subjetivos que marcam a especificidade do 

sofrimento psíquico na contemporaneidade, abarcando, portanto, um significativo 

espectro do estado depressivo. Sabe-se que o estado depressivo se constitui em um campo 

muito complexo da sintomatologia, seja na psicologia, na psiquiatria ou mesmo na 

psicanálise. Esse tipo de estado associa-se ao escopo do humor abalado: “ânimo 

entristecido, sentimento de um abismo infinito, extinção do desejo e da fala, impressão 

de hebetude, seguida de exaltação, além de atração irresistível pela morte, pelas ruínas, 

pela nostalgia e pelo luto” (ROUDINESCO & PLON, 1998, p.506). 

Assim, o sofrimento depressivo ou mesmo a denominação “depressão” 

apresenta-se em um território muito amplo, mesmo se tratando do âmbito estritamente 

clínico, possibilitando leituras bastante diversas sobre este fenômeno. Este tipo de 

sofrimento pode estar imbrincado com questões puramente endógenas, isto é, 

correlacionada a disfunções orgânico-biológicas; ou mesmo ser tomada como um sintoma 

de um outro quadro patológico, inclusive relacionado a outras implicações orgânicas, 

como o câncer e outras cronificações. Mas apontando em uma direção outra, pode-se 

entender a atual profusão do sofrimento depressivo como sintoma social, como elemento 

índice de uma lógica subjacente à esfera da cultura. É, portanto, apostando nessa última 

leitura que aqui toma-se o sofrimento depressivo, de modo que não trata-se de concebê-

lo em sua função de diagnóstico clínico e médico19. 

 Segundo Roudinesco (2000), “a depressão tornou-se a epidemia psíquica das 

sociedades democráticas, ao mesmo tempo que se multiplicaram os tratamentos para 

oferecer a cada consumidor uma solução honrosa” (p.17). Nesse sentido, a partir da 

consideração da autora, mostra-se interessante a ênfase na negatividade e na resistência 

frente às modalidades de gozo vigentes colocada pelo sofrimento depressivo, bem como 

uma possível relação entre a dinâmica acelerada e a profusão deste tipo de sofrimento em 

grande escala. De modo geral, o sujeito que padece de sofrimento depressivo parece nos 

sinalizar uma “convicção de ter sido deposto de um lugar de gozo e deserdado dos bens 

do mundo [o que] constitui o traço mais notável da vivência depressiva” (DELOYA, 2000, 

p.42). 

																																																																				
19A depressão aparece dentre os Transtornos do humor (afetivos), F30-F39, como “Episódio Depressivo”, 
F32, na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10. E como “Transtornos 
depressivos” no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais V (DSM-V). 
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O que ganha relevo aqui é que o sujeito que padece de sofrimento depressivo é 

justamente aquele que é marcado por uma espécie de desajustamento, de dissintonia, de 

uma perda do lugar junto aos outros, de uma forma imaginária. É nesse sentido que aqui 

surge a crítica quanto às condições apresentadas e divulgadas socialmente que evidenciam 

as diversas facetas desse tipo de sofrimento, com as condições neoliberais vigentes: a 

aceleração do ritmo de vida, a onipresença de ideais de performance e de desempenho, 

além de um discurso social promotor de uma felicidade consumada. 

No que diz respeito ao outro atravessamento, localizando-se as consequências 

ao nível do indivíduo, se destaca um empobrecimento da experiência. Assim, é apontando 

sua relação com o declínio de um tempo favorável aos processos de mediação e 

simbolização que se aposta em uma compreensão que aproxima a defasagem da produção 

de sentidos, particulares de cada sujeito, e o sofrimento depressivo. 

Assim, com o intuito de objetificar não apenas as ressonâncias, na subjetividade, 

dos imperativos de uma lógica racionalizante, mas também a abordagem que recai sobre 

o próprio sofrimento psíquico, apresenta-se aqui o fenômeno do coaching. Tal articulação 

entre o micro e o macro tem o intuito de desvelar o embrincamento entre a livre circulação 

de ideais de performance e imperativos de autonomia até mesmo quando se trata da 

experiência de sofrimento humano. 
 

4.6 Sofrimento depressivo, Coach e a soberania do eu: da dor existencial ao 
sofrimento administrável 
 

Nesta terceira e última sessão, propõe-se uma leitura acerca do sofrimento 

depressivo, ilustrando-a em especial, pela abordagem do fenômeno Coaching, 

considerando a visibilidade de tal discurso, inclusive nas mais diferentes mídias20. Várias 

são as matérias e artigos que apontam para o crescimento da profissão de coach de modo 

que esta se apresenta como “uma das mais promissoras do mundo (...) e o seu crescimento, 

nos últimos dois anos, foi de 300% ao ano” (FRANÇA, 2009). No Brasil, “o coaching 

deu seus primeiros passos há 10 anos, tendo um aumento significativo nos últimos 5 anos. 

É uma carreira nova. Com crescimento projetado entre 80% a 90% ao ano” (ONEDA, 

2016). 
																																																																				
20Toma-se, como exemplo, o texto de Christian Ingo Lenz Dunker intitulado “Coaching, curadores e outros 
psicoterapeutas” publicado em 08/03/2018 no site da revista Época; o artigo “Por que este professor quer 
que você demita o seu coach” de Claudia Gasparini divulgado na mesma revista em 20/02/2018; o texto 
“Cresce procura por cursos de coaching, mas falta regulamentação” de Mariana Lajolo no site da revista 
Veja, divulgado em 07/02/2018; dentre outros. 
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Para trabalhar, portanto a abordagem do coaching acerca da depressão, foi 

necessário a análise de material videológico disponibilizado no perfil do usuário José 

Carlos Polozi, no site da plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube. O material 

aqui apresentado foi eleito sob o critério de ser um dos vídeos mais vistos da plataforma 

virtual que aborda uma relação direta entre o Coaching e o sofrimento depressivo, em 

uma série de vídeos específicos sobre o assunto. O intuito dessa sessão, portanto, é 

analisar como a particularidade do sofrimento depressivo é abordado pelo discurso do 

Coaching, procurando-se pôr em evidência as contradições desse discurso e as relações 

dessa estratégia com a lógica instrumental frankfurteana descrita nas sessões anteriores 

desse estudo. 

O Coaching aqui é convocado como elemento consonante com o discurso social 

acerca da performance e da autonomia, mostrando-se um fecundo recurso para objetificar 

e dar proeminência ao nosso segundo paradoxo trabalhado neste estudo: a proliferação do 

mal-estar contemporâneo, marcado pelo caráter imperativo dos ideais de performance e 

felicidade; discurso preponderante nesse tipo de profissional.  O recorte da associação da 

perspectiva do Coaching acerca da particularidade do sofrimento depressivo pôe em 

evidência uma série de ideais acerca tanto da felicidade quanto da saúde, alinhando-se a 

uma lógica mercantil que, por sua vez, atravessa as práticas de treinamento e 

administração até mesmo em esferas das quais este parece não possuir competência 

teórica e abrangência prática, como o campo da psicopatologia. 

Tal realidade evidencia que tanto a exortação de uma felicidade performática 

quanto o sofrimento psíquico são abordados segundo uma perspectiva marcada, em 

última instância, pela objetividade pragmática, pela simplificação dos impasses 

psicológicos e instrumentalização dos meios de lidar com estes, bem como, o fomento de 

uma suposta autonomia radical e pura que finda por resultar em um reducionismo 

psicológico insustentável. 

A abordagem aqui acerca do Coaching é tomada em articulação com o ideário 

cultural da performance e da autonomia frente ao recorte específico do sofrimento 

depressivo. Não se trata, portanto, de apresentar um estudo aprofundado sobre a 

perspectiva do Coaching, e as especificidade de suas abordagens teóricas e práticas, 

tampouco realizar uma pesquisa exaustiva de seu discurso. Apresenta-se aqui a figura do 

Coaching na perspectiva de um trabalho indiciário, ilustrando e apontando detalhes 

acerca de como o sofrimento depressivo é abordado segundo esse discurso, em contraste 

com as perspectivas da Psicanálise e da Teoria Crítica. Em estreita consonância com o 
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objetivo aqui traçado, não se propõe aqui buscar a historicidade do fenômeno Coaching, 

mas deter-se em algumas de suas particularidades. 

Enquanto um dos meios de competência e de performance na sociedade 

contemporânea, o coaching é uma das práticas mais crescentes desde a década de 1980 

que consiste em um processo de criação e alcance de metas, em que um “profissional 

habilitado” – denominado coach – ajuda um cliente – por sua vez, chamado coache – a 

desenvolver uma série de objetivos/metas além de estratégias e meios alinhados a um 

conjunto de técnicas específicas. O nome coach é uma palavra originalmente pertencente 

ao vocabulário da língua inglesa e, em português, corresponde a “treinador”, “instrutor”, 

inicialmente associada ao campo dos esportes. Portanto, desde seu uso primeiro, o 

coaching carrega em si as marcas de um processo que parte de um dado contexto 

desfavorável, por assim dizer, revelado pela presença de conflitos e obstáculos, mas que 

objetiva por meios de novas estratégias, metas e capacidades em termos de pensamento e 

ação, visar o uso e a expansão máximos de um melhor desempenho (DILTS, 2011). 

Segundo este autor: 
 
Um Coach é literalmente um veículo que conduz uma pessoa ou um grupo de 
um determinado ponto de partida a um ponto desejado. A noção de Coaching 
no sentido educacional é derivada do conceito de que o tutor “conduz” ou 
“transporta” os alunos no decorrer de suas provas. Um Coach educacional é 
definido como um “tutor particular”, um indivíduo que instrui ou treina um 
executor ou uma equipe de executores ou uma pessoa que instrui jogadores 
sobre os fundamentos de um esporte ou competição e dirige a estratégia da 
equipe. O processo de ser Coach é definido como treinar intensamente através 
de instrução e demonstração. (DILTS, 2011, p. 99) 
 

O coaching bebe de fontes e saberes muito diversos, entre eles a psicologia 

humanista, a psicologia positiva, a filosofia oriental, o construtivismo, abordagens 

cognitivistas e os estudos linguísticos e neurolinguísticos em um movimento que 

condiciona o alcance de mudanças – metas, objetivos e resultados – à ação individual 

motivada por um tutor (LAGES E O’CONNOR, 2010 apud BARATI, 2015). E é 

justamente nesse sentido, qual seja, o objetivo último desse processo que é o 

desenvolvimento máximo das capacidades e desenvolvimento e a livre circulação de 

ideais e imperativos vinculados ao alcance da performance, que recai a crítica aqui 

realizada. Como um processo que parte do campo organizacional e executivo pode ser 

transplantado para um campo absolutamente distinto como o da saúde e, em nosso caso, 

do psiquismo? 
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Se em um ambiente organizacional é, por algumas vezes, possível apostar em 

uma lógica absolutamente racionalizante que lança mão, de forma geral, de modelagens 

de comportamento e mapas mentais como meios para alcançar uma promoção no 

ambiente de trabalho, um cargo de confiança em outra empresa, uma melhoria salarial, a 

compra de um imóvel, etc, o mesmo não funciona para uma abordagem acerca de 

questões propriamente psicológicas. É perceptível, analisando o material videográfico 

referido acima, que muitas questões abordadas pelo coach José Carlos Polozi apontam 

ora da saída da depressão para um estado de felicidade, ora para uma lógica instrumental 

racionalizante tanto do sofrimento psíquico quanto do indivíduo em questão. Ele já inicia 

seus vídeos, com um intitulado “Gratidão combate a depressão rápido”, apresentando-se 

justamente como instrumento na mesma medida que aponta para uma concepção do senso 

comum: 
 
(...) eu vou ensinar a você a como sair da depressão sem precisar tomar 
remédio, usando apenas as formas naturais, a sua fisiologia, os seus 
pensamentos para poder viver uma vida realmente, voltar a ser feliz, alegre, 
constante, ter foco e ser quem, de fato, você foi feito para ser e ter os 
resultados, os sonhos... realizar os sonhos que você gostaria. (POLOZI, 
Youtube. Vídeo 1. 2016, grifo nosso.) 

 

Segundo o coach, a saída da depressão envolve a passagem para um estado de 

felicidade e ganhos subjetivos, fazendo uso de significantes como “feliz”, “alegre”, 

“sucesso”, etc.; e, por isso mesmo, fazendo um apelo generalista demais quanto a um 

ideário afim à lógica instrumental e ao discurso empresarial. Somando-se a isso, tem-se 

ainda uma clara negligência quanto a outros fatores envolvidos em um quadro 

psicopatológico como este, como o fator biológico-orgânico: 
 
A pessoa que tá com depressão ela produz uma química específica. Um caldo 
químico, uma quantidade de cortisol. E se ela há muito tempo nesse estado 
− tem pessoas que vêm de um estado depressivo desde adolescência −... O que 
acontece? O organismo começa a se acostumar com aquela química, e ela 
se torna viciada por aquela química. É como se fosse um vício igual de uma 
pessoa que fuma, igual a pessoa que bebe, igual um drogado, é um vício 
químico! (POLOZI, Youtube. Vídeo 1.  2016, grifo nosso.) 

 

A abordagem dada pelo referido coach toma, ainda, a depressão associada, 

diretamente, à “zona de conforto”, a uma espécie de “vício químico”, ao sentimento de 

“mágoa” e a uma “situação de vítima”. Para além de isso desvelar uma perspectiva 

radicalmente simplista e reducionista, soma-se a isso uma concepção ambivalente e 

contraditória à medida que, alude, categoricamente, a motivações inconscientes do 
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sofrimento psíquico mas, logo em seguida, remete a uma solução puramente consciente. 

Aqui, as concepções de racionalidade, assim como a de inconsciente, são problemáticas. 

Segue-se, portanto, a ilustração: 
 
Então todo comportamento que a gente faz tem um ganho, senão a gente não 
faria aquilo porque o nosso cérebro afasta. Nosso cérebro nos afasta de tudo 
aquilo que gera dor. Mas a depressão não é dor, é sofrimento! Sim! 
Conscientemente é, mas, se realmente fosse muita dor para o nosso cérebro, 
ele nos afastaria daquilo e algum ganho inconsciente a gente tem por tá 
depressivo, por estar nessa situação. Eu quero explicar isso para você e, 
nesse primeiro vídeo, eu quero que você abra o seu coração para entender 
isso porque, se você não entender isso que eu vou dizer, se você não aceitar 
isso que eu vou dizer, não dá. Você não vai conseguir colocar em prática o 
que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Você não vai ter força para isso. 
(POLOZI, Youtube, Vídeo 1. 2016, grifo nosso.) 
 

Portanto, a crítica aqui tecida refere-se, em um primeiro plano, à concepção de 

psicopatologia e de sofrimento psíquico, tendo em vista que o profissional em questão 

destaca em seu discurso uma noção encurtada do padecer humano de uma só vez: os 

aspectos pertinentes à organicidade dos transtornos, os fatores referentes a determinantes 

sociais e uma das grandes contribuições da psicanálise à saúde mental como um todo: o 

sujeito do inconsciente, marcado pela falta e pela irracionalidade. E, justamente, 

concernente a esta última crítica, elege-se como pressuposto um sujeito investido, 

radicalmente, de razão e de poder. 

Assim, frisa-se a aposta em uma espécie de “soberania do eu”, da razão e da 

consciência pura, que também pode ser evidenciada a partir do momento em que o 

coaching, negligenciando o sujeito do inconsciente em sua complexidade, tal qual 

formulado pela psicanálise, ao não considerar as interferências advindas dos movimentos 

irracionais e inconscientes. Portanto, um desconhecimento ou mesmo uma ignorância de 

todo um saber movido já desde o início do século passado por Freud, quando postulava 

uma guinada na concepção de sujeito e postula a consequente crítica anticartesiana da 

psicanálise. A perspectiva performática do coach desconsidera justamente a contribuição 

que a psicanálise proporcionou à escuta do sujeito quanto a registros em que a razão não 

alcança: o sonho, a falha, o lapso, o sintoma, etc. 

Em diversas passagens José Carlos Polozi faz uma aposta, no mínimo suspeita, 

quando se refere a uma “saída da depressão” através de uma escolha consciente e 

puramente racional. Nota-se, portanto, a postulação de um sujeito idealizado que se serve 

de sua autonomia diante de seu sofrimento para buscar uma saída diante de seus conflitos, 

problemas e questões. Uma saída – diga-se, amparada por regras, dicas, conselhos e 
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exercícios −, desvelando, claramente a concepção instrumentalizante, não apenas de 

quem sofre, mas do próprio entendimento do sofrimento psíquico em si: 
 
(...) após essa decisão que você vai tomar nesse vídeo aqui, aí você está pronto 
para receber os próximos vídeos para colocar em prática e sair desse estado. 
Mas o primeiro passo é ter um entendimento disso. (...) Eu vou ajudar a você 
se for o seu caso mais pra frente. (...) eu vou te dar ferramentas e técnicas aí 
para você conseguir se livrar disso. (...) você tem que tomar uma decisão. Eu 
preciso que nesse vídeo você tome uma decisão. E qual é a decisão? Essa 
decisão é querer sair do estado de depressão. “Eu quero eu quero abrir mão dos 
ganhos inconscientes que eu tô tendo e eu quero viver quem, de fato, você foi 
feito para ser. Eu quero voltar a sonhar, realizar construções, me relacionar com 
as pessoas, crescer” (...) E aí se você tomar essa decisão – Por que que eu falo 
isso? Porque o que eu vou te ensinar nos próximos dias vai depender de você 
querer. Então você vai (...) eu vou te passar técnicas que você vai precisar fazer. 
Que você vai precisar ter disciplina (...) Você precisa tomar uma decisão! (...). 
Então cabe a você! Tá nas suas mãos querer sair dessa situação, querer aplicar 
o que eu vou ensinar e ter disciplina para isso. (POLOZI, Youtube, 2016. Vídeo 
1.) 
 

 Em um outro vídeo intitulado “Gratidão combate a depressão rápido”, o coach 

avança ainda mais em sua leitura e coloca, como instrumento e via de sair da depressão, 

o exercício de gratidão em uma curiosa peripécia lógica. Polozi instrumentaliza um 

sentimento, a gratidão, para usá-la como força para sair de tal sofrimento. Segue o trecho 

em que ele evidencia tal formulação: 
 
(...) O nosso cérebro funciona assim: onde eu coloco o meu foco aquilo 
expande e, quando eu começo a olhar para o quanto sou grato − aquilo que eu 
sou grato na minha vida − o meu cérebro passa a ver tudo que eu tenho de bom 
na minha vida (...) tudo que eu tenho de bom e eu passo a me sentir bem, feliz, 
e eu passo a ver o quão afortunado eu sou, por aquilo que eu tenho e, 
automaticamente, eu saio, meus pensamentos sai daqueles problemas que eu 
estava imerso, aquilo que tá me fazendo ter depressão (...) o que eu tô tendo de 
negativo na minha vida. Porque eu paro. Tiro o foco daquilo que é negativo. 
(...) Agora quando eu passo a agradecer, falar motivo de gratidão, eu tiro foco 
da minha mente para (...) daquilo, do problema, daquilo que tá ruim na minha 
vida, e jogo o foco da mente, da minha mente, para aquilo que tá bom, aquilo 
que tá positivo e, automaticamente, eu começo a produzir estados 
emocionais, sentimentos positivos em relação a isso então tudo. (POLOZI, 
Youtube, 2016. Vídeo 2) 
 

Seguindo a perspectiva instrumentalizante diante do sofrimento psíquico, o 

coach indica uma série de exercícios como soluções a serem executadas para a saída do 

estado depressivo. Aqui encontra-se, de forma mais explícita, a forma categórica e 

imperativa dos mandados, estratégias e exercícios que constituem uma espécie de 

“deveres de casa”, remontando, paradoxalmente, à figura do homem tutelado. Desta feita, 

tal abordagem finda por convergir para a debilidade no exercício da autonomia, a qual ele 

tanto coloca como objetivo e princípio maior frente a seus clientes: 
 



93 
 

 

(...) Você precisa fazer para dar certo. Eu quero que você primeiro escreva 
(...) você vai escrever “Eu sou responsável pela minha vida e decido ser o 
melhor que eu posso ser.” Escreve, tá!? Escreve e coloca isso (...) no espelho 
do banheiro, coloca no carro, coloca (...) Todos os dias você vai ter que ler essa 
frase. Todos os dias até o próximo vídeo que eu vou passar mais exercício. 
(...) Preciso que você faça uma lista de ganhos que você vai ter por sair da 
depressão. Na hora que você tiver bem, feliz, focado, conseguindo entregar 
resultado (...) Quais são os ganhos que você imagina que você vai ter? (...) E 
coloque! Capriche! Eu preciso que você escreva, que você escreva no 
mínimo 10 ganhos que você vai ter por sair da depressão. No mínimo dez, 
pode colocar mais. (...) E coloca uma lista aí, coloca nos comentários e escreve 
a frase “Eu sou responsável pela minha vida e decido ser o melhor que eu posso 
ser!”. E escreve todos os dias, todos os dias (...) Leia, leia todos os dias essa 
frase. Fala na frente do espelho, afirmando isso (...) Eu vou passar um 
exercício que, você aplicando ele diariamente, diariamente (...) Eu duvido 
você continuar tendo depressão com esse exercício! Olha o que eu tô 
dizendo! Olha que eu tô me arriscando a dizer! Eu duvido você ter depressão 
aplicando esses exercícios que eu vou te passar no próximo vídeo. 
(POLOZI, Youtube, 2016. Vídeo 2) 
 

Uma questão primordial que não pode deixar de ser ponderada e precisa ser 

colocada em cena é que, pelos enunciados da indústria do coaching (DINIZ, 2008), cabe 

uma reflexão acerca da ética profissional aí envolvida entre o coach e seu cliente à medida 

que se pode perguntar: será que os discursos acerca do alcance de uma vida feliz e 

marcada pelo sucesso não corresponde tão somente a um eco daquele outro discurso 

social ancorado na ideologia neoliberal? Será que a prática de simplesmente se responder 

a essas demandas “por mais, por melhor” não corroboram ainda mais para um 

adoecimento e alienação? Será que a promessa de concretização das metas, em alguma 

medida, não coincide com certa submissão ao mercado? Será que diante de tal realidade 

as questões aí implicadas não dizem respeito, antes de tudo, a fatores muito mais 

ideológicos do que metodológicos? 

Em acordo com a proposta teórico-metodológica tanto da Teoria Crítica, quanto 

da Psicanálise, já abordadas anteriormente neste estudo, todas as questões acima expostas 

são respondidas de forma afirmativa. O que se reivindica nesta pesquisa é uma prática 

emancipatória e promotora de condições mais criativas e inventivas, não reprodutivas e 

homogeneizantes e, por isso mesmo, mais simbólicas do ponto de vista da singularidade. 

De modo que, tratando-se do campo da saúde, e da saúde mental, principalmente, 

considerar o uso de exercícios repetitivos e individuais como fórmula para “sair da 

depressão” é, no mínimo, ingênuo, quando não, claramente pertencente a uma ideologia 

pragmatista, positivista e abstrata, na medida em que parte de uma concepção reducionista 

tanto do sujeito, considerando-se a complexidade do sofrimento depressivo, quanto da 

sociedade, considerando-se a multiplicidade dos fatores sócio-econômicos e culturais 

implicados. Abaixo segue um outro trecho transcrito em a ideologia pragmatista 
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evidencia-se diante de uma resposta repetitiva e quantificada diante do sofrimento 

psíquico: 
 
Você vai pegar um papel, um caderno, uma folha e vai escrever 50 motivos de 
gratidão. Sempre repetido no começo “Eu sou grato por... (...) Escreve e se fala 
eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pelos meus filhos, pela saúde dos 
meus filhos, eu sou grato pelo ar que eu respiro, eu sou grato pelo meu trabalho, 
eu sou grato pelo meu carro, sou grato pela minha casa, sou grato pelo teto da 
minha casa, sou grato pela minha cama... Escreve 50 e vai ficar (...) começar a 
ficar difícil ainda mais para quem está numa situação depressiva mas os 
esforços no redor e vê e faz isso escreve começa olhar para outro que você é 
grato e tem uma hora que vai começar “Eu sou grato porque eu tenho 5 dedos 
da mão, eu sou grato por que eu enxergo, eu sou grato porque eu posso ver 
meus filhos me dizendo eu te amo... Escreve cinquenta motivos... É muito 
importante, escreve aí acabando vídeo. Pega o papel e já escreve uma vez só... 
você escreve 50 motivos de gratidão e o segundo exercício é: Você vai falar 
diariamente, diariamente, falar 40 motivos de gratidão... Então você vai fazer 
logo pela manhã ou na hora do banho ou no caminho para o trabalho ou na 
hora que você vai dar uma caminhada eu não sei qual é o momento mas que 
seja logo pela manhã você vai falar 40 você não vai ler o que você escreveu 
você vai falar na hora 40 motivos de gratidão contando porque precisa ter 40 
(POLOZI, Youtube, 2016, vídeo 2) 
 

Assim, diante do reducionismo quanto ao psiquismo humano, à desconsideração 

do sujeito do inconsciente, à simplificação de fatores biológicos e orgânicos, da 

desarticulação dos determinantes sociais e da crença em um indivíduo puro, autônomo e 

onipotente, tais características estão alinhadas justamente a uma lógica da conduta 

neoliberal de governamentalidade amparada em elementos como o “agenciamento, a 

iniciativa e a autorresponsabilidade concebidas no quadro de referência da autonomia 

baseada no mercado [de modo que] a tarefa de tornar-se feliz é sempre alinhada à tarefa 

de tornar-se um ator mais autônomo” (BINKLEY, 2010, p.84). 

Seguindo essa direção que mescla, na mesma medida, a lógica racionalizante a 

um ideal de autonomia diante dos estados emocionais, o coaching parece fazer crer que 

sair de um estado psicopatológico como a depressão significa entender, em estreita 

antinomia, depressão e felicidade, isto é, a depressão como ausência de felicidade e esta 

última como ausência de sofrimento psíquico. Assim, concebendo em radical oposição 

depressão e felicidade, recai-se novamente na promoção de um ideário não apenas de uma 

subjetividade poderosa diante da própria saúde, mas também diante do próprio psiquismo. 

Desta maneira concorda-se com as postulações de Binkley (2010, p. 89) acerca de uma 

espécie de engenharia subjetiva que parece apostar na ideia de que: 

 

(...) a felicidade pode ser produzida por se dirigir conscientemente os 
pensamentos para temas felizes com a mesma intencionalidade que se persegue 
um regime de boa forma (...) através de intervenções no pensamento aprende-
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se a desligar os padrões de pensamento negativo; através de quebras planejadas 
de rotina aprende-se a evitar a espiral cíclica descendente de emoções que nos 
aprisiona no ritmo da vida diária. Na verdade, juntamente com as novas 
metodologias clínicas para a mensuração específica de estados emocionais, 
concede-se ampla autoridade ao indivíduo para o ajuste e a manipulação de um 
valor estatístico (...) através do controle dos próprios pensamentos. 

 

Deste modo, qualquer discurso que pretenda fazer uma abordagem seja do 

sofrimento humano, seja de qualquer concepção possível de felicidade, precisa considerar 

o humano como demasiado humano – como postulava Nietzsche – e, portanto, não apenas 

marcado pela falta e pela impossibilidade de uma razão onipotente, mas também 

considerado em sua pluralidade. Esta, por sua vez, só pode encontrar terreno fértil sem os 

nós que amarra o sujeito em um determinismo, seja de que natureza for. Assim, segue-se 

em concordância com Freire Filho (2010, p.23) quando formula que: 
 

(...) a despeito de todo o ornamento poético e de todo o conhecimento científico 
que a [felicidade] recobrem de glórias – pode mobilizar premissas e aspirações 
problemáticas, responsáveis tanto por intensificar o amesquinhamento dos 
horizontes ético e político quanto por promover o embrutecimento de nossas 
opções existenciais. (FREIRE FILHO, 2010, p.23) 
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5 REFLEXÕES FINAIS 
 
 

Um tempo de se concluir. Este é o momento. Concluir também implica, 

tomando-o no sentido de uma finalização, uma elaboração última. Pois bem: estar em um 

tempo e pensá-lo inserido nele. Sendo pesquisador, indivíduo, cidadão e profissional 

somos marcados pelo mesmo tempo de uma cultura que interrogamos. Eis o grande 

desafio. Desenvolver as ideias e os questionamentos, a partir e na realidade vigente, 

permitiu-nos, já de antemão, a possibilidade de uma reflexão crítica questionadora, tão 

cara quanto árdua, deste tempo em que vivemos. Distância e proximidade, nesse sentido 

mesclam-se diante da elaboração de um trabalho como este. Escrever sobre este tempo, 

não nos torna mais blindados aos seus imperativos, mas permitiu-nos a construção desta 

elaboração teórica que extravasa a reflexão crítica aqui realizada. 

O presente estudo nasceu de uma necessidade de estender as investigações 

acadêmicas sob duas vias, nem sempre tão distintas assim, advindas da experiência de 

pesquisa PIBIC e da atuação na clínica psicológica. A partir de tais experiências, tentou-

se, como posto no momento de apresentação deste trabalho, estabelecer pontos de 

articulação entre uma dinâmica social marcada pela velocidade e a profusão de sofrimento 

psíquico – entendido sob a interpretação de mal-estar. Tal realidade, por sua vez, 

contrapõe-se ao ideário iluminista que depositavam no desenvolvimento da tecnologia, 

sob os efeitos da informática e da robótica, a esperança de liberação do homem da labuta, 

através da automação do trabalho, e, consequentemente, o estabelecimento de melhores 

condições e aparatos para o desenvolvimento das potencialidades individuais com vistas 

à conquista da emancipação humana e da felicidade. 

Assim, pareceu-nos caro, no início deste trabalho, pensar a relação indivíduo-

sociedade inserida no contexto da atualidade e perpassada pelo desenvolvimento 

tecnocientífico, a qual proporcionou o destaque e a apreciação crítica quanto à 

complexidade das interações dialéticas entre a estrutura micro em articulação com a 

macro. Por conseguinte, destacou-se o estabelecimento de um paradoxo entre a 

progressiva expansão do saber e da prática tecnocientífica – em níveis exponenciais de 

crescimento, que possibilitaram a automação do trabalho e a realização de tarefas 

humanas de forma simultânea e sem fronteiras −, e a instalação de uma incessante 

aceleração tecnológica e a crescente escassez de tempo na rotina dos sujeitos. Como 

abordado anteriormente, tal realidade desvela o caráter ideológico entre o progresso 

tecnológico e o progresso humanitário (MARCUSE, 1982) em amplos níveis, 
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contribuindo para o desmonte da crença na ideia de uma ciência neutra e de uma 

tecnologia sem implicações quanto às atuais formas de controle e dominação social. 

Assim, sublinhou-se que as inovações científicas e tecnológicas – como a 

automação, a informatização, a miniaturização e a virtualização – e seus artefatos, para 

além da frustração frente aos ideais iluministas, se colocam como importantes aspectos 

propulsores tanto da obliteração das fronteiras entre tempo livre e tempo de trabalho, 

proporcionando outras e maiores condições de dominação e exploração social. 

Nessa direção, lançamos mão do conceito de “mal-estar” tal qual formulado por 

Freud (1930/2010) ratificando o embrincamento do nó que constitui o sujeito na 

sociedade, mas também destacando a afirmação da diferença e da impossibilidade de 

relação radicalmente harmônica entre o indivíduo e o todo social. Desta feita, 

considerando a dialética entre um “tempo moderno” e um “outro contemporâneo”, 

marcado pela inovação tecnológica, investigou alguns efeitos da globalização e do 

pensamento racional e científico na instauração de um “mal-estar em tempos acelerados”. 

Assim, 
 
A teoria psicanalítica, ao reconhecer a oposição entre desejo e razão, oferece 
uma linha de fuga teórica considerada, desde então, fundamental pela Teoria 
Crítica como parte de sua “caixa de ferramentas” para o exame da dinâmica 
social. Construída dentro do projeto da modernidade, ela possui categorias e 
instrumentos privilegiados para compreender as expressões do “mal-estar” que 
ele gerava. (SOARES, 2007, p.491). 
 

Desta feita, seguindo o interesse das mudanças socioculturais, destacou que entre 

a suposta distinção entre modernidade e contemporaneidade, emergiu um contexto que 

marcado, intensamente, por dois processos concomitantes, a globalização e a 

racionalização, com a mudança do paradigma cosmocêntrico para o modelo 

antropocêntrico, e atravessada por um ideário iluminista, como os princípios iluministas 

de universalidade, individualidade e racionalidade. É em tal transição onde pode-se 

localizar o surgimento de um novo estatuto da ação individual, ao mesmo tempo, que se 

assinala o início do desenvolvimento exponencial tecnocientífico e, consequentemente, 

de outras condições que marcarão os processos de subjetivação contemporâneos. 

Portanto, aprofundando as ressonâncias aos processos de subjetivação, 

destacamos o fenômeno de pseudoindividuação (ADORNO, 1986). A realidade 

contemporânea marcada pela tecnocultura (SODRÉ, 2006) fomenta uma vida incrustada 

em uma parafernália tecnológica que finda por ratificar ainda mais a sociedade de 

consumo e sua racionalidade instrumental (BAUDRILLARD, 1970; SEVERIANO, 
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2007), produzindo uma mentalidade que atravessa a constituição identitária e o 

reconhecimento social, marcados por caracteres subjetivos próprios ao maquinário: 

produtividade, rentabilidade e eficácia (MARCUSE, 1955/2015). Assim, as novas 

tecnologias informacionais além de se colocarem como elementos materiais e objetivos 

na potencialização da atividade humana, também, e talvez principalmente, se inserem no 

seio social como importantes ferramentas da promoção midiática de estilos de vida 

assentados em ideais e imperativos alinhados à lógica do mercado. 

É nessa direção que destacamos como os ideais de performance e desempenho 

são disseminados na cena social, alastrando-se pelas mais diversas esferas da vida e 

fomentando subjetividades marcadas, como já dito antes, pelo fenômeno da 

pseudoindividuação (ADORNO, 1986). A idealização da eficácia e da produtividade 

quanto à produção e ao consumo humano ganham ainda, como tecida a argumentação 

pertinente ao segundo capítulo deste trabalho, uma outra dimensão quando, para além de 

pensar a contemporaneidade marca pelos signos do consumo, aponta-se as consequências 

das estratégias adotadas pela cultura do neoliberalismo. 

Sob inúmeras suspeitas, o neoliberalismo econômico prega a livre concorrência, 

a expansão do modelo empresarial e o enfraquecimento da mediação estatal, em um 

movimento que culmina em uma espécie de supervalorização da ação individual e da livre 

iniciativa. Tal horizonte é apresentado sob os conclames de maiores e melhores 

possibilidades para os indivíduos; todavia, constatou-se que tais estratégias findam por 

acirrar ainda mais o hiperindividualismo e a lógica concorrencial (DARDOT & LAVAL, 

2016; EHRENBERG, 1993/2010). 

Desta feita, tal baliza tática revelou-se como uma empreitada novamente a 

serviço dos interesses daqueles associados à lógica puramente mercantil, na medida que, 

tanto o acirramento do hiperindividualismo, quanto o aumento da concorrência, 

posicionam os indivíduos em um contexto de vulnerabilidade e desamparo. Tendo em 

vista que, agora desprotegidos dos gerenciamentos apenas possíveis pelas esferas da 

macroestrutural governamental, esses indivíduos vêm-se diante dos ditames dos 

imperativos por ininterrupta performance e eficácia, para assegurar (sobre)vivência 

produtiva. 

 Portanto, é diante de um cenário sociocultural marcado pela sociedade de 

consumo e a interface política marcada pelo neoliberalismo que vê-se, sob choques 

frenéticos, a profusão e promoção de imperativos de avaliação e excelência, estendendo-

os para todos os registros da vida, do trabalho à diversão, de modo que se perfila uma 
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contingência marcada pela servidão (LA BOÉTIE, 2009) e pela aceleração (HAN, 2017; 

MAIA, 2017; ROSA, 2012; SEVERIANO, 2013, 2017; TZIMINADIS, 2017). É a partir 

de tais aspectos, marcados pelo caráter imperativo da cultura contemporânea, que, em 

nossa terceira e última etapa deste trabalho, pretendeu-se circunscrever o sofrimento 

depressivo como sintoma social, “sintoma” no sentido de um indicativo, uma 

manifestação que desvela uma lógica subjacente e “social”, na medida em que se buscou 

compreender a particularidade dessa modalidade de sofrimento, atravessada pelos 

determinantes sociais e históricos citados acima. 

A partir de tais prerrogativas, destaca-se uma relação estreita entre o fenômeno 

de aceleração do ritmo de vida dos sujeitos contemporâneos com a ascensão da lógica 

capital subjacente tanto na esfera da cultura do consumo, como no registro político e 

econômico da ideologia neoliberal. Vemos assim que, o ideário contemporâneo que orbita 

os processos de subjetivação e suas implicações psicossociais e psicopatológicas, findam 

por promover uma experiência assujeitada a um tempo acelerado. 

Assim, detendo-se sobre a questão da temporalidade contemporânea, 

remontamos aos escritos de Santo Agostinho em “Confissões” (1984), postulado no 

século III: 
 
O tempo é o tema mais banal de nossas conversas cotidianas, e não fazemos 
outra coisa senão falar disso. E, no entanto, se alguém nos pergunta sobre o 
que é isso de que tanto falamos, nos vemos diante de um paradoxo: "O que é, 
por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; mas se o quiser 
explicar a quem me faz a pergunta, já não sei” (p.304). 
 

Diante da amplitude e da infindável tarefa de pensar o tempo, procedemos a uma 

articulação entre sofrimento depressivo e temporalidade, nos moldes de uma articulação 

micrológica frankfurtiana, estabelecendo uma interlocução opositora às expectativas 

sociais, tanto no que concerne às demandas por um desempenho exitoso, quanto na 

instauração e obediência ditada por uma temporalidade que exorta a aceleração social. Se 

por um lado a lógica produtivista, ancorada na eficácia, convida os indivíduos 

contemporâneos a maximizar seus resultados, o sujeito marcado pelo sofrimento 

depressivo recua diante de tal solicitação, impondo uma configuração outra à percepção 

e ao uso de seu tempo. Considerando, portanto, a natureza inconsciente dos estados 

depressivos ou deprimidos no registro social, a: 
 
(...) depressão coloca-se como uma explicação ideologicamente plausível, já 
que o homem, oscilando entre a culpabilização moral e a limitação da doença 
identificada pela ciência, torna-se incapaz e definitivamente irresponsável para 
reverter ou questionar o status quo” (BOLGUESE, 2004, p.39). 
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As implicações decorrentes do sofrimento depressivo, enquanto emergente de 

uma lógica subjacente instrumentalizante revela-se também− ainda que não se trate de 

uma intencionalidade consciente − no âmbito das tensões sociais e das relações de 

dominação, como um sinal em contraposição ao discurso midiático ordinário acerca de 

uma felicidade performática. Nesse sentido, portanto, as implicações decorrentes das 

manifestações depressivas foram concebidas, neste trabalho, como constitutivas de um 

segundo paradoxo: a proliferação epidêmica da depressão diante de um discurso sobre a 

felicidade, a qualidade de vida e o sucesso nas mais diversas mídias, produtos e serviços. 

Ao final desta pesquisa, após a exposição e discussão de algumas questões 

referentes à lógica instrumentalizante alinhada aos interesses do capital e a figura 

proeminente do sofrimento depressivo, tendo por base o referencial da teoria crítica em 

sua faceta perfilada com a psicanálise, optamos por introduzir um elemento objetivo e 

empírico que expressa, justamente, o fenômeno relativo ao nosso segundo paradoxo, qual 

seja: a exortação de um discurso convidativo a uma felicidade performática e a alarmante 

visibilidade com que o sofrimento depressivo vem se apresentando na 

contemporaneidade. Servindo-se, portanto, de uma articulação entre teoria e prática, 

trouxemos a figura do coaching, como elemento indiciário resultante de uma análise 

micrológica, que, por sua vez, aponta para o desenvolvimento de uma lógica 

instrumentalizante que reverbera, em termos dos impasses psicossociais, na hegemonia 

da pura racionalização da atividade humana e, em última instância, ao nível das 

implicações psicopatológicas, a instrumentalização frente ao sofrimento psíquico. Ou 

seja, a abordagem aplicada do discurso do coaching ao sofrimento psíquico revela tanto 

a radicalidade instrumental com que são tomados os processos de subjetivação na 

contemporaneidade, como também a própria objetificação de uma sociedade em estado 

de menoridade, que necessita ser constantemente tutelada. Os excertos extraídos do 

discurso desses profissionais demonstram, ao contrário do que formula seu discurso, em 

uma prática precária, em termos simbólicos, e significativamente despida de autonomia, 

liberdade e criatividade. 

Nos servindo da formulação frankfurtiana, acerca da exploração do fator humano 

nos mais diversos registros, em especial nos processos de homogeneização advindos da 

racionalidade instrumental, tem-se que: 
 
É da imaturidade dos dominados que se nutre a hipermaturidade da sociedade. 
Quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem social, econômica e 
científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de 
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produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz. Graças aos 
modos de trabalho racionalizados, a eliminação das qualidades e sua conversão 
em funções transferem-se da ciência para o mundo da experiência dos povos e 
tende a assemelhá-lo de novo ao mundo dos anfíbios. A regressão das massas, 
de que hoje se fala, nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir o imediato 
com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as próprias mãos: a 
nova forma de ofuscamento que vem substituir as formas míticas superadas. 
Pela mediação da sociedade total, que engloba todas as relações e emoções, os 
homens se reconvertem exatamente naquilo contra o que se voltara a lei 
evolutiva da sociedade, o princípio do eu: meros seres genéricos, iguais uns 
aos outros pelo isolamento na coletividade governada pela força. (ADORNO 
& HORKHEIMER, 1985) 
 

Portanto, o deslocamento vigente da máxima produtividade do maquinário 

industrial para a potencialização, sem limites, das capacidades humanas e individuais 

tende não apenas a colocar em jogo uma fragilidade quanto a sustentação do laço social 

existente entre indivíduo-sociedade, mas, sobremaneira, tende a uma radicalização do 

mal-estar na posição ocupada pelo indivíduo. Destacamos ainda as inúmeras 

reverberações psicossociais de grande prejuízo para a emancipação do indivíduo e que se 

fazem imprescindíveis intervenções ao nível da mudança e do estabelecimento de outros 

paradigmas. 

O fim do indivíduo, em uma visada mais radical, corresponde, respeitando suas 

proporções, ao fim da sociedade enquanto coletividade civilizada e emancipada de sua 

menoridade. Depositar esperança em ideais utópicos com o intuito de promover a 

emancipação do homem a partir da intervenção objetiva na realidade parece compor o 

leque de opções que, se não mostra posto, convoca cada um de nós a construí-lo. “Sapere 

aude”. 

Assim, acerca das possibilidades, ou mesmo da ausência delas, quanto à 

elaboração de uma “razão sensível”, parecemos relevante o exercício crítico e de 

resistência que enalteça tanto “o pensamento irrequieto que calcula e o pensamento sereno 

que pensa o sentido” (SOARES, 2002, p.40). Tal exercício, implicado em uma 

responsabilidade que extrapola o limite do indivíduo puro, alinha-se a perspectiva e a 

posição adotada em vários estudos frankfurtianos e psicanalíticos, de modo que “a 

liberdade só pode ser pensada como a realização do que hoje ainda denominamos utopia” 

(MARCUSE, 1955/2015, p.117) 

Para finalizar e ilustrar a necessidade de acreditarmos na potência da palavra e 

da ação, na capacidade de um fazer emancipatório e na construção delicada de esperanças, 

mesmo que coartadas, trazemos o poema “A Flor e a Náusea” de Carlos Drummond de 

Andrade (1978, p.14-16) para abrilhantar nosso fazer, nosso pensar: 
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Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

 

Crimes da terra, como perdoá-los? 

Tomei parte em muitos, outros escondi. 

Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 

Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 
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Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 
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